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บทคัดยอ
การศึ กษาครั้งนี้ เป นการศึ กษาแบบกลุมตัวอยางเดี ยว และวัดผลก อนหลั ง มี วัตถุประสงคเพื่ อศึ กษาเปรี ยบเที ยบระยะ
การเคลื่อนไหวบริเวณกลามเนื้อหลังสวนลางของผูปวยระหวางกอน และหลังการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตนและเพื่อเปรียบเทียบ
คาระดับอาการปวดของผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลางระหวางกอน และหลังการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตน กลุมตัวอยาง
ไดมาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน จากผูมารับบริการที่คลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม แบบคัดกรอง กอนและหลังบริเวณกลามเนื้อหลังสวนลาง ทางการแพทยแผนไทย สายวัด
ระยะการเคลื่อนไหว ทางกายภาพบําบัด และแบบประเมินระดับอาการปวด เก็บรวบรวมขอมูล โดยผูศึกษาคัดกรองผูปวยกอน และหลังการ
ทดลอง วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบระยะการเคลื่อนไหว และระดับอาการปวด บริเวณ
กลามเนื้อหลังสวนลางของผูปวยระหวางกอน และหลังการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตน โดยใชสถิติ Pair sample t-test ผลการศึกษาพบวา
กลุมตัวอยางที่มีอาการปวดบริเวณกลามเนื้อหลังสวนลางเมื่อเปรียบเทียบกอนการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตนมีระยะการเคลื่อนไหว
บริเวณกลามเนื้อหลังไดนอย และระดับอาการปวดเปนอยางมาก และหลังการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตน มีระยะการเคลื่อนไหวบริเวณ
กลามเนื้อหลังเพิ่มขึ้น และระดับอาการปวดลดลง พบวา แตตางอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การสงเสริมสุขภาพ, ทาดัดตน, อาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง

Abstract
This research was study with single subject design, pre and post evaluation. The objective was to compare the
range of motion in patients’ low back together with their pain level between pre and post health promotion with stretching
exercise. A total of 30 patients in Thai traditional medicine clinic, Trad hospital, Mueang district, Trad province, were
enrolled by purposive sampling. The tools of this study were low back screening questionnaire in Thai traditional medicine
for pre and post test, to measure the range of motion, and pain scaling form (Faculty of medicine Siriraj hospital) to assess
pain level. After screening the patients, data were collected and analyzed by mean and standard deviation. The comparison of
the range of motion and pain level in low back was evaluated using paired t-test between, before and after the health
promotion with stretching exercise. The results showed an increase in range of motion and a decrease in pain level after health
promoting with stretching exercise. There were significant differences statistically at level of 0.05.
Keywords : Health promotion, Stretching exercise, Low back pain.
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1. บทนํา
ปจจุบันอาการปวดหลังเปนปญหาทางเวชปฏิบัติที่พบบอยที่สุด ประมาณรอยละ 60 - 80 ของประชากรโลก จากสถิติ
ในประเทศไทยพบวาอาการปวดหลังเปนอาการที่พบไดมากที่สุดในกลุมของอาการปวดขอและกลามเนื้อ โดยสาเหตุที่พบบอย
ที่สุดคือกลามเนื้อหลังเกร็งหรือเคล็ดจากการทํางาน รองลงมาคือขอตอกระดูกสันหลังเสื่อม การวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวด
หลังสวนใหญ ทําไดโดยการซักประวัติและการตรวจรางกาย มีเพียงสวนนอยที่จําเปนตองสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม
เพื่อชวยวินิจฉัย อาการปวดหลังสวนลางสามารถแบงตามระยะเวลาของการปวดไดเปน 2 ประเภท ไดแก อาการปวดหลัง
สวนลางแบบเฉียบพลัน ซึ่งจะพบอาการปวดหลังเปนเวลานอยกลาว 2 สัปดาห และอาการปวดหลังสวนลางแบบเรื้อรัง จะพบ
ในผูปวยที่มีอาการปวดนานกวา 2 สัปดาหขึ้นไปหรือมีอาการปวดหลังซ้ํามากกวา 1 ครั้ง ซึ่งอาการปวดหลังสวนลาง มักมีสาเหตุ
มาจากความผิดปกติของกลามเนื้อ เอ็น ขอตอ หมอนรองกระดูกสันหลังและตัวกระดูกสันหลังบริเวณชวงเอว โดยมีสาเหตุมา
จากทาทางในการทํางาน และการทรงตัวที่ไมถูกตองซึ่งเปนสาเหตุที่พบไดมากที่สุดถึงรอยละ 80 ของการปวดหลังสวนลาง
ทั้งหมด (รัตนวดี, 2554) รางกายเปนพื้นฐานดานกายภาพของชีวิต ซึ่งสัมพันธกับวิถีชีวิต ความคิด จิตใจ และอารมณของเรา
ตลอดเวลา ในชีวิตประจําวันรางกายมีกิจวัตรมากมายอันกอใหเกิดเปนความเมื่อยลา ความเครียด ความตึง และการยึดติดของ
กลามเนื้อรวมทั้งอวัยวะที่สัมพันธกันทําใหรางกายรูสึกไมสบายและปวดเมื่อย โดยเฉพาะบริเวณกลามเนื้อไหล คอ หลัง เขา และ
ขา ภาวะเชนนี้สามารถผอนคลายไดโดยการออกกําลังกายเพื่อชวยใหกลามเนื้อเคลื่อนไหวไดอยางยืดหยุนและอยางตอเนื่อง
นอกจากการออกกําลังกายแลวเรายังสามารถบริหารกายแบบตะวันออกได ซึ่งการบริหารกายแบบตะวันออกมีเอกลักษณและมี
พั ฒ นาการยาวนานหลายพั น ป มี ห ลากหลายรู ป แบบ เช น การฝ ก โยคะ การบริ ห ารกายแบบดั ด ตน การฝ ก มวยจี น
(ชี่กง ไทจี๋เฉวียนหรือไทเกก) เปนตน การบริหารกายแบบตะวันออกเปนการเชื่อมประสาทสัมพันธระหวางกายและจิตวิญญาณ
อยางลึกซึ้ง ยามที่เราบริหารกายเราจะฝกจิตไปพรอมกัน ทําใหรางกายผอนคลายและจิตใจสงบเยือกเย็น ทาทางในการบริหาร
กายมีหลายแบบและมีหลายระดับขึ้นอยูกับความประสงคและระดับจิตวิญญาณของผูฝกเปนสําคัญ การบริหารแบบดัดตนนั้น
เปนสวนหนึ่งของวิธีการนวดไทย ซึ่งปฏิบัติกันอยางแพรหลายในหมอนวดพื้นบาน การดัดตนโดยหมอนวดเปนผูกระทําใหนั้น
ผูนวดจะตองมีความรูและความชํานาญมากจึงจะมีความปลอดภัยและไดผล สวนการดัดตนที่กระทําดวยตนเองนั้นยังไมเปนที่
นิยมปฏิบัติในปจจุบันทั้งที่การดัดตนดวยตนเองนั้นมีความปลอดภัยมากกวา เพราะเมื่อผูฝกดัดตนทําดวยตนเองจะรูขีดจํากัด
ความสามารถของตนเองวาจะทนตอการดัดตนไดมากนอยแคไหน (พิศิษฐ, 2544) ดังนั้นจึงควรมีการประยุกตทาฤๅษีดัดตนให
เหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง เพราะประโยชนของการฝกกายบริหารดวยทาฤๅษีดัดตนมีผลที่ตอสภาพรางกาย
โดยเฉพาะสวนของแขน ขาและขอตอตางๆเคลื่อนไหว ใหเคลื่อนไหวไดคลองแคลวมากขึ้น จึงทําใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพ
สมบูรณ ขนาดรูปรางไดสัดสวน ไมอวนหรือผมจนเกินไป เลือดในรางกายหมุนเวียนไดดีขึ้น ซึ่งคนไทยสมัยกอนเรียกวา “เลือด
ลมเดินดี” และเปนการตอตานโรคภัยไขเจ็บ บํารุงรักษาสุขภาพใหสมบูรณมีอายุยืนนาน ในดานจิตใจ ชวยใหจิตใจโปรงใส ลด
ความตึงเครียด ความวิตกกังวล มีสมาธิมากขึ้น (สุรเทพ, 2535) “การดัดตน” หรือคนไทยจะคุนเคยกับคําวา “ฤๅษีดัดตน” เปน
การฝกกายบริหารแบบไทย การที่คนไทยรูจักในชื่อ “ฤๅษีดัดตน” อาจเปนเพราะเหตุวาสมัยโบราณทาฤๅษีดัดตนเปนที่รูจักและ
ใชประโยชนในกลุมฤๅษี นักพรต และกลุมหมอนวดเทานั้น ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกทรงมีประสงคใหราษฎรรูจักรักษาตนเองยามเจ็บไขไดปวยเล็กนอย จึงทรงสรางรูปฤๅษีดัดตนไวในวัดโพธิ์จํานวนเทาใดไม
ปรากฏ ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหชางปนรูปฤๅษีดัดตน 80 ทา พรอมเขียนโครงสี่สุภาพอธิบาย
ความหมายไว และไดมีการซอมแซมและดูแลอยางตอเนื่อง เชนนี้เองคนไทยจึงรูจักการดัดตนจากทาทางของฤๅษีดัดตน การดัด
ตนนั้นนับเปนภูมิปญญาไทยที่ริเริ่มและสืบสานจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม เปนทาทางที่ฤๅษีบําเพ็ญพรตฝกปฏิบัติบริหารกาย
เพื่อลดความปวดเมื่อย เปนการยืดเหยียดกลามเนื้อ เอ็น พังผืด และขอตอ ชวยใหกลามเนื้อและขอตอยืดหยุน ผอนคลาย เพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดลม ทําใหรางกายเคลื่อนไหวไดคลองแคลว จิตใจผอนคลาย ชีวิตยืนยาว ผูฝกทาดัดตนสามารถเลือกทาที่
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เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปญหาสุขภาพของตน นับเปนการบริหารกายที่เหมาะสมกับคนไทย ซึ่งมีความปลอดภัย ปฏิบัติ
ดวยตนเองไดงาย และไมตองเสียคาใชจายใด (พิศิษฐ, 2544)
จากการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตนในผูปวยที่เขามารับการรักษาดวยอาการปวดบริเวณกลามเนื้อหลังสวนลางใน
คลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีจํานวนผูมารับบริการ ตั้งแต เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม
2555 รอยละ 44 พบวาทาการดัดตนเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการลดปญหาอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง โดยเปนวิธีการที่ไม
ใชยาแกปวดที่มีผลขางเคียงตอรางกาย ลดคาใชจายยาที่นําเขามาจากตางประเทศ และนําผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปใช
รักษาผูปวยที่คลินิกแพทยแผนไทยได

2. วิธีการศึกษา
1. รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัย ศึกษากับกลุมตัวอยางเดียว แบบวัดผลกอนและหลัง การทดลอง เพื่อศึกษาผลการสงเสริม
สุขภาพดวยทาดัดตนของผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลางที่มารับบริการ ณ คลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลตราด อําเภอ
เมือง จังหวัดตราด

2. ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมอาสาสมัครที่เคยมีประวัติการรักษา ในคลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลตราด
อําเภอเมือง จังหวัดตราด จากผูมารับบริการทั้งหมดที่มีอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลางแบบเรื้อรัง โดยผานการวินิจฉัยจากแพทยแผน
ปจจุบัน ที่มารับบริการคลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด ตั้งแตเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2555
จํานวน 130 รายโดยกําหนดคุณสมบัติผานตามเกณฑที่ชัดเจน

3. กลุมตัวอยางที่ศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ที่เคยมีประวัติการรักษาในคลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาล
ตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด จํานวน 30 ราย โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เกณฑที่ใชคัดเลือกผูปวยเขารวมการศึกษา (Inclusion criteria)
1) ผูปวยมีอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง โดยผานการวินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบัน
2) อายุ 20 - 60 ปขึ้นไป
3) มีการตรวจวินิจฉัยตามทฤษฎีแพทยแผนไทย วาเปนโรคลมปลายปตคาตสัญญาณ 1 หลัง และโรคลม
ปลายปตคาตสัญญาณ 3 หลัง
4) มีอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลางแบบเรื้อรัง
5) ยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
6) ไมเปนโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรครูมาตอยด โรคติดเชื้อโรคผิวหนัง เปนไข อัม
พฤกษ อั ม พาต โรคข อ อั ก เสบเฉี ย บพลั น โรคหมอนรองกระดู ก กดทั บ เส น ประสาท โรคผิ ว หนั ง หรื อ โรคติ ด ต อ ร า ยแรง
โรคเบาหวาน
3.2 เกณฑการใหเลิกจากการวิจัย (Discontinuation criteria)
1) ไมสามารถเขารวมโครงการไดตอเนื่องตามเกณฑที่กําหนด

4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4.1 วิธีการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 3 สวน

- 32 -

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
กอนมารับการรักษา และระยะเวลาอาการปวด เปนแบบเลือกตอบ
สวนที่ 2 สายวัดระยะการเคลื่อนไหวบริเวณกลามเนื้อหลังสวนลางในทากมลําตัว โดยมีวิธีการวัด ดังนี้
1) ทาเริ่มตน : ผูถูกทดสอบอยูในทายืน เทาแยกออกจากกัน (กวางประมาณไหล) แขนอยูขางตัว
2) ทาสิ้นสุด ( Spinal flexion ) : ผูถูกทดสอบกมลําตัวไปทางดานหนาเติมที่
3) การวัด : จะทําการวัดโดยใชสายวัดระยะทางจาก Spinous process จากจุดกระดูก Cervicle ที่ 7 ถึง
กระดูก Sacrum ที่ 1 (คาที่ได คือ คาระยะที่แตกตางจากทาเริ่มตน)
สวนที่ 3 แผนมาตรวัดระดับอาการปวด กอนและหลังการรักษา ซึ่งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่
เปนมาก ระยะเวลาที่เปนตอเนื่องหรือเปนๆ หายๆ
คําอธิบายเกณฑการวัดความปวด สถาบันการแพทยแผนไทยประยุกต
รูสึกสบายดี
มีคะแนนอยูในชวง 0.0 คะแนน
ปวดพอรําคาญ
มีคะแนนอยูในชวง 0.1 – 2.0 คะแนน
ปวดพอประมาณ
มีคะแนนอยูในชวง 2.1 – 4.0 คะแนน
ปวดมากพอสมควร
มีคะแนนอยูในชวง 4.1 – 6.0 คะแนน
ปวดเปนอยางมาก
มีคะแนนอยูในชวง 6.1 – 8.0 คะแนน
ปวดสุดจะทน
มีคะแนนอยูในชวง 8.1 – 10.0 คะแนน
4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาความเที่ยงตรง
(1) เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 1 ชุด แบบบันทึกขอมูลทั่วไป ไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และความครอบคลุมของคําถาม โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองในเนื้อหาความครอบคลุมภาษาที่ใช แลว
นํามาปรับปรุงแกไข ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
(2) สายวัดระยะการเคลื่อนไหว ผูศึกษานําเครื่องมือในการดําเนินการศึกษาและเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล จากหนังสือชีวกลศาสตร คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต (อาภาลักษณ, 2550) โดยวิธี Test – retest
reliability กับผูปวย จํานวน 20 ราย ซึ่งไดคา Intercorrelation เทากับ 0.997
(3)แบบประเมินระดับอาการปวด (Pain score) ผูศึกษานําเครื่องมือในการดําเนินการศึกษาและเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซึ่งเปนเครื่องมือที่ตรวจสอบเที่ยงตรงแลวจาก สถานการณแพทย
แผนไทยประยุกต คณะแพทยศิริราชพยาบาล

5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
5.1 ผูศึกษาไดนําเสนองานวิจัยตอผูอํานวยการโรงพยาบาลตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด และ หัวหนากลุมงาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพื่อรับทราบการทํางาน และขออนุญาตในการดําเนินงานวิจัยกับกลุมอาสาสมัคร ใน
คลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเปนกลุมประชากร/กลุมตัวอยางขอกําหนด
5.2 ผูศึกษาคัดกรองผูปวยตามเกณฑคัดเลือกผูปวยเขารวมการวิจัย ที่กําหนดขึ้น ตามความสมัครใจและใหผูปวย
เซ็นยินยอมในแบบฟอรมเขารวมวิจัย
5.3 ผูศึกษาซักถามขอมูลทั่วไป ตรวจรางกาย วัดระยะการเคลื่อนไหวบริเวณกลามเนื้อหลังสวนลาง ประเมินระดับ
อาการปวด โดยผูศึกษาเปนผูเก็บขอมูลดวยตนเองโดยวัดกอน และหลังการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตน
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5.4 ดําเนินการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตนตอผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง ดวยทาดัดตน จํานวน
5 ทา ทําซ้ําทาละ 10 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที โดยทําการบําบัดจํานวน 6 ครั้ง มีการรักษาตอเนื่อง สัปดาหละ 3 ครั้ง ภายใน 2
สัปดาห จนครบ 6 ครั้ง และ นําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบ และนําไปวิเคราะห

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษา พบวาเปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70 มีอายุอยูในชวง 41-40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.7 มี
อาชีพรับจาง/ลูกจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.3 กอนมารับการรักษา รักษาดวยแพทยแผนไทยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.3
ผลจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประวัติการเจ็บปวย จากผลการศึกษาระยะเวลาอาการปวดกลามเนื้อหลัง
สวนลาง พบวา มีอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลางในระยะเวลา 12 เดือน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.7
การเปรียบเทียบวัดระยะการเคลื่อนไหวในทากมลําตัว กอนและหลังการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตนของผูปวยกลุม
อาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 3 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ครั้งที่ 3 ถึง
ครั้งที่ 6 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 6 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากขอมูลทางสถิติที่ใช พบวา ผลของระยะการเคลื่อนไหวในทากมลําตัว กอนและหลังการสงเสริม
สุขภาพดวยทาดัดตนของผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง มีแนวโนมระยะการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ
การศึกษาของ ม็อฟเฟทท และคณะ (Moffett et al, 1999) ไดทําการวิจัยเรื่อง การรักษาโดยใหผูปวยฝกบริหารในลักษณะยืด
กลามเนื้อ (Stretching) การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจนการออกกําลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Strengthening
exercise) รวมกับการฝกปรับปรุงพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) พบวา ไดผลดีกวาการรักษาทั่วไป เมื่อวัด
ผลการรักษาครั้งที่ 6 และ 12 เดือน
จากการศึกษาพบวา ระดับความรุนแรงการปวด กอนและหลังการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตนของผูปวยกลุมอาการ
ปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 6 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากขอมูลทางสถิติที่ใช
พบวา ผลของระดับอาการปวด กอนและหลังการสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตนของผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง
มีระดับอาการปวดลดลง เนื่องจาก การดัดตน เปนการเคลื่อนไหวสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย โดยใชวิธีการยืดกลามเนื้อ ใหมี
การโนม เอน เอียง ยืด หด บิด งอ ใหออนตัว และการฝกลมหายใจ อยูเปนเวลาอยางนอยสักครึ่งนาที เพื่อใหรางกายมีความ
คลองแคลว ระบบไหลเวียนโลหิตเดินไดสะดวก กระดูกและขอตอเสื่อมชาลง มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ และเพื่อลด
อาการปวดเมื่อยของรางกาย ดังนั้นการดัดตนถือเปนการสงเสริมสุขภาพและปองกัน บําบัด บรรเทาโรค อีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง
สอดคลองกับ จินตนา (จินตนา, 2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง การฝกความออนตัวที่ขอตอสะโพกกีฬายิมนาสติกลีลา ทําการฝก
ความออนตัวที่ขอตอสะโพกตามโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที และทดสอบมุม
การเคลื่อนไหวของขอตอสะโพก ดานหนา ดานขาง และดานหลังของกลุมตัวอยาง กอนการฝกและภายหลังการฝก นําผลที่
ไดมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกอนและหลัง ฝกโดยใชสถิติที
(t-test Dependent) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความออนตัวที่ขอตอสะโพกดานหนา
ดานขาง และดานหลัง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05. นอกจากนี้ยังพบวา สอดคลองกับการศึกษา
ของ เกนกานพา และคณะ (Kankaanpaa, et al, 1999) ไดทําการวิจัยเรื่อง การรักษาผูปวยปวดหลังเรื้อรัง โดยใหฝกบริหารชนิด
ยืดและคลายกลามเนื้อ จํานวน 24 ครั้งๆละ 90 นาที ใน 12 สัปดาห เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมซึ่งไดรับการรักษาโดยการใชยา
ความรอน และการนวด พบวา กลุมที่ไดรับการฝกบริหารมีอาการปวดหลังนอยกวาและทํากิจวัตรไดดีกวากลุมควบคุม เมื่อ
วัดผลหลังการรักษา 1 ปจะเห็นไดวา การสงเสริมสุขภาพดวยทาดัดตนของผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง ตาม
สมมุติฐานการศึกษาและวัตถุประสงคของการศึกษา ดังเหตุผลที่กลาวมาแลวในขางตน
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4. สรุปผล
จากผลการทดลองสามารถบอกไดวาการสงเสริมดวยทาดัดตนของผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง มีผล
ตอระยะการเคลื่อนไหว และระดับอาการปวด หลังจากการสงเสริมดวยทาดัดตน อีกทั้งขั้นตอน ในการใหการรักษายังสามารถ
ดูแลผูปวยไดทั้งทางรางกาย และยังสงผลในดานของจิตใจอีกดวย ซึ่งเปนการรักษา และดูแลผูปวยแบบองครวม และผลใหการ
ทดลองในครั้งนี้ไดรับผลการทดลองที่นาพึงพอใจเนื่องจากอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลาง สามารถลดลงไดจากการสงเสริม
สุขภาพดวยทาดัดตน และเปนไปตามสมมุติฐานที่ผูศึกษาไดตั้งไว และสามารถบอกไดวาการสงเสริมดวยทาดัดตน มีผลชวยลด
อาการปวดกลามเนื้อหลังสวนลางได จึงนาที่จะเปนทางเลือกใหกับผูที่มารับบริการในคลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลตราด
อําเภอเมือง จังหวัดตราด ใชเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพ

5. เอกสารอางอิง
จินตนา ฤทธารมย. 2544. ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอระดับความเจ็บปวดและการสูญเสีย ความสามารถในผูปวยปวด
กลามเนื้อหลังสวนลาง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
รัตนวดี ณ.นคร. 2554. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการลดอาการปวดหลังสวนลางในผูใหญที่ปวย เปนโรคปวดหลัง
สวนลางเรื้อรัง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิศษิ ฐ เบญจมงคลวารี. 2544. 5 ทาดัดตน. กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน
สุรเทพ อภัยจิตร. 2535. สุขภาพดี ฤๅษีดัดตน. [Online]. แหลงที่มา : http://libauto.tsu.ac.th [7/11/2012]
อาภาลักษณ พรรคสายชล. 2550. PTH 020 ชีวกลศาสตร 1. พิมพครัง้ ที่ 1. ปทุมธานี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรังสิต.
Moffett, J.K., Torgerson D., Bell-Syer S., Jackson D., Llewlyn-Phillips H., Farrin A., and Barber J. (1999). Randomized
Controlled Trial of Exercise for Back Pain : ClinicalOutcomes Coste, and Preferences, British Medical
journal.319(7205):279-283
Kankaanpaa, M., Taimela S., Airaksinen O., and Hanninen O. (1999). The efficacy of active rehabilitation in chronic low
back pain. Effect on pain intensity, self-experienced disability, and lumbar fatigability, Spine. 24(10):1,034 – 1,042

- 35 -

