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หญิ งหลั งคลอดปกติร ะยะแรกมักมีอาการปวดกล้ ามเนื้อหลั ง กระเบนเหน็ บ สะโพก และต้ น ขา
เนื่องจาก การหดเกร็ง หรือการยืดของกล้ามเนื้อขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด จึงทาให้เกิดความไม่สมดุล
ของ โครงสร้างกระดูก มีหญิงหลังคลอดที่มีอาการปวดหลัง ต้องการมีทางเลือกอื่นในการรักษาแทนการใช้
ยาแก้ปวดเพราะคิดว่าการใช้ยาแก้ปวดจะมีผลกระทบถึงลูกที่ดื่มนมตนเอง และคิดว่าการนวดร่วมกับอบ
สมุน ไพร ซึ่งในอดีตสมัยโบราณ หญิงหลั งคลอดจะใช้วิธีการดูแลตนเองด้วยการอยู่  ไฟ การนั่งถ่าน การ
ประคบสมุนไพร การเข้ากระโจมอบไอน้าสมุนไพร คงจะช่วยทาให้ อาการปวดหลังหายได้ และส่งผล
ให้น้านมไหลได้ดีด้วย ดังนั้นงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนาโพธิ์จึงสนใจศึกษาประสิทธิผลการนวด
ไทยแบบราชสานักร่วมกับการอบสมุนไพรต่อการลดระดับความเจ็บปวดในหญิงหลังคลอดที่มีอาการปวดหลัง
ผลการด าเนิ น การ พบว่า ค่ าเฉลี่ ยระดั บ ความรู้  สึ ก ปวดกล้  ามเนื้ อ หลั งของหญิ งหลั งคลอด
หลังจากได้รับการนวดไทยแบบราชสานักร่วมกับการอบสมุนไพรต่ากว่ าก่อนได้ รับการนวด และอบ
สมุนไพรในการนวดครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ (๐.๐๕) ด้วย
เหตุนี้การนวดแผนไทยแบบราชสานักร่วมกับการอบสมุนไพรใช้บาบัดอาการปวดหลังหญิงหลังคลอดระยะแรก
ได้เป็นอย่างดี
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งานแพทย์ แผนไทยโรงพยาบาลนาโพธิ์  จึงสนใจศึก ษาประสิ ท ธิผ ลการนวดไทยแบบราชส านั ก
ร่วมกับการอบสมุนไพรต่อการลดระดับความเจ็บปวดในหญิงหลังคลอดที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง กระเบน
เหน็บ สะโพก และต้น ขา เนื่องจาก การหดเกร็ง หรือการยืดของกล้ามเนื้อขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด มีหญิง
หลังคลอดที่มีอาการปวดหลัง ต้องการมีทางเลือกอื่นในการรักษาแทนการใช้ยาแก้ปวดเพราะคิดว่าการใช้ยา
แก้ปวดจะมีผลกระทบถึงลูกที่ดื่มนมตนเอง ผู้จัดทาจึงตั้งใจจะศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบราชสานัก
ร่วมกับการอบสมุนไพรต่อการลดระดับความเจ็บปวดในหญิงหลังคลอดที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการนวดไทยแบบราชสานักร่วมกับการอบสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดหลังของมารดา
หลังคลอดบุตรในคลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการศึกษาเป็นการศึกษากึ่งทดลอง (quasi experimental research) มีกลุ่มตัวอย่างคือหญิงหลัง
คลอดปกติ ระยะแรกหลังคลอด ๖ สัปดาห์ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง ตรงตาแหน่ งสัญญาณ ๑, ๒ ,๓ หลัง
จานวน ๕ คน ที่ โรงพยาบาลนาโพธิ์ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับการนวดจาก ผู้ศึกษาตามสูตรราชสานักใช้ระยะเวลา ๓๐ นาที ตามด้วยการอบสมุนไพร
ระยะเวลา ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ติดต่อกัน ๕ สัปดาห์ และประเมินระดับอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง โดย
ใช้มาตรวัดความรู้ สึ ก ปวด Pain Scale ๐–๑๐ ให้  ผู้  ป่ ว ยเป็น ผู้  ประเมิน ความรู้สึ กปวดด้วยตนเอง
ระหว่างก่อนและหลังการนวดและอบสมุนไพรทั้ง ๕ ครั้ง และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความ
เจ็บปวดก่ อนและหลังการนวดไทยแบบราชสานักร่ วมกับการอบสมุนไพรโดยให้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วน
เบี่ยงเบน Standard deviation และ paired samples t–test ผลการวิจัย
พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อหลังของหญิงหลังคลอด หลังจากได้รับการนวดไทย
แบบราชสานักร่วมกับการอบสมุนไพรมีแนวโน้มลดลงกว่ าก่อนได้รับการนวด และอบสมุนไพรในการ
นวดครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ ร้อยละ ๕.๘, ๔.๘, ๓.๖, ๓ และ ๒ ตามลาดับ

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ
หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการอบสมุนไพร จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สมมติฐานการวิจัยได้รับ
การสนับสนุน กล่าวคือ การอบสมุนไพรช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังลดลง แสดงให้เห็นว่า
การอบสมุนไพรในมารดาหลังคลอดบุตรสามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังทันทีที่การอบสมุนไพรสิ้นสุดลง
ได้ ผลการวิจัย พบว่าผลดีการอบสมุนไพรในมารดาหลังคลอดต่อการลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง อาจมีสาเหตุ
โดยตรงจาก ฤทธิ์ของสมุนไพรที่ใช้ในการอบประกอบด้วย ไพล มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด โดยมีฤทธิ์เป็น
ยาชาเฉพาะที่ และสามารถลดการอักเสบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ว่า การอบตัวด้วยไอน้ามันหอมระเหย
จากไพลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดอาการบวม กดเจ็ บ ข้ อ ฝื ด ตึ ง ในตอนเช้ า อาการปวด และเพิ่ ม ระดั บ
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจประจาวันได้ในผู้ป่วย โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
และการศึกษาน้ามันดิบสกัดจากไพลสามารถลดอาการบวมได้ การบูรมีฤทธิ์เป็น ยาชาอ่อนๆ และขมิ้นชันมี
ฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบโดยการบูร และน้ามันหอมระเหยของไพล ขมิ้นชัน จะซึมผ่านผิวหนังบริเวณสัมผัส
อีกทั้งยั งมีเกลื อเป็ น ตัว ช่วยพาตัวยาซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ ร่างกายได้ดีอีกด้วย ทาให้ อาการปวด และอาการ
อักเสบลดลง นอกจากนี้กลิ่นหอมของน้ามันหอมระเหยจากไพล ขมิ้นชัน และการบูรเป็นกลิ่นที่คนไทยคุ้นเคย
มานาน อาจไปมีผลต่อระบบลิมบิคในสมองที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการตอบสนองทางอารมณ์ต่ออาการปวด เมื่อ
สมองส่วนลิมบิคเกิดความรับรู้ในทางบวก และเกิดความพึงพอใจขึ้นจะทาให้มีการหลั่งสารเอนดอร์ฟินออกมา
ทาให้ร่างกาย ผ่อนคลาย และยังมีขีดเริ่มของอาการปวดลดลง ดังนั้น การดูแลตนเองเบื้องต้นของผู้ป่วย
เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง จึงจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลดปริมาณการใช้ยาแก้ปวดลงได้ในระดับหนึ่ง
โอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวดลดลง อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง
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