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 กลุมอาการปวดกลามเนื้อ พังผืดที่สําคัญและพบมาก คือ อาการปวดบา ตนคอ และศีรษะ 

สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและเปนภัยคุกคามทางสุขภาพ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง มี

ความมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

จํานวน 60 คน แบงเปน 2 กลุม โดยวิธีจับคูดวยตัวแปรอาชีพ กลุมทดลอง 30 คน ไดรับโปรแกรม

สุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การประเมิน

อันตรายตอสุขภาพ การประเมินการเผชิญปญหา และการประเมินความกาวหนา กลุมควบคุม 30 

คน ใหสุขศึกษาตามปกติ เก็บรวบรวมขอมูลกอนใหโปรแกรมสุขศึกษาและภายหลังการใหโปรแกรม

สุขศึกษา 4 สัปดาหดวยแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง

พรรณนาและทดสอบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยคาที 
 

 ผลการศึกษา 

 1. ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการ

ปวดดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2. ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ที่ระดับ 0.05 แตระดับอาการปวดลดลงนอยกวากลุมควบคุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ที่ระดับ 0.05 
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The Important Myofascial pain syndrome is shoulder pain, neck pain and 

headaches that affect on lifestyle and threaten health. The purpose of this quasi-
experimental research was to study the effectiveness of heath education program by 
applying the Protection Motivation Theory on self-care behaviors of patients with shoulder 
pain, neck pain and headache in traditional Thai medical clinic Sainoi district Nonthaburi 
province. Sixty patients were enrolled in this study and equally divided into the study and 
control group, and occupation was matched between the two groups. The health education 
program by applying the protection motivation theory was used in the experimental group 
that consisted of threat coping and progress appraisal and the conventional health 
education was used in the control group. Data were collected by using self-care behavior 
questionnaires before and 4 weeks after applying the program. The data were then 
analyzed through descriptive statistics and determined statistical difference by t-test 

 

The results were as followes: 
1. After receiving health education program, experimental group had statistically 

significant better and self-care behaviors and pain level than before receiving program at 
0.05 level  

2. After receiving health education program, experimental group had statistically 
significant better on self-care behaviors than the control group at 0.05 level, but the 
experimental group had statistically significant decrease on pain level than control group at 
0.05 level 
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามไปดวย ซ่ึงจากเดิมมีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงายไมเรงรีบ แต
ดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เต็มไปดวยการแขงขันทําใหการดําเนินชีวิตตองเรงรีบ ทํางานแขง
กับเวลา มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปและอาหารจานดวนมากขึ้น โดยไมไดคํานึงถึง
คุณคาโภชนาการ มีเวลาพักผอนและออกกําลังกายนอยลง สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่
ไมเหมาะสม และเกิดปญหาดานสุขภาพดานตางๆตามมา ซ่ึงพบไดกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และจะ
ทวีความรุนแรงขึ้นเม่ือเขาสูวัยเจริญพันธุหรือวัยทํางาน ปญหาสุขภาพในวัยทํางานที่พบบอยไดแก
ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคปวดกลามเน้ือและขอตอหรือปวดบา   ตนคอ   และศีรษะ  อันมี
ผลกระทบตอโครงสรางของรางกาย กอใหเกิดอันตรายตอทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติอยาง
มาก จากสถิติสาธารณสุขเม่ือพิจารณาอัตราปวยของผูปวยนอก เม่ือจําแนกตามกลุมโรคพบวาใน
ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2550 ถึงเดือนกันยายน 2550 พบโรคระบบกลามเนื้อและขอตอ 862,370
คน  (สถิติ กรมการแพทยแผนไทย: 2550) และขอมูลจากสถิติการปฏิบัติงานของสถานพยาบาล
แพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย ซ่ึงเปนหนวยงานในการบําบัดดวยการนวดแบบราชสํานักและ
สมุนไพร พบวามีจํานวนผูปวยที่ไดรับการรักษาเกี่ยวกับอาการปวดกลามเน้ือตางๆ มากขึ้น 
กลาวคือ ป พ.ศ. 2547- 2550  มีจํานวนผูปวย 1,658 คน 1,763 คน 1,812 คน 1,864 คน
ตามลําดับและในป พ.ศ. 2550  จําแนกเปน ปวดบา คอ และศีรษะ 599 คนปวดหลัง 652 คน  ปวด
ขอเขา 372 คนปวดขอเทา 166 คนปวดขอมือ 91 คนปวดขอศอก 74 คนและอัมพาต 3 คน (สถิติ
อําเภอไทรนอย นนทบุรี: 2550) ซ่ึงคาดวาแนวโนมจะมีจํานวนมากขึ้น 
 สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปนสถานพยาบาล
ใหบริการรักษาแกผูปวย  พบวาผูปวยหลังจากไดรับการสอนทาการบริหารรางกายเฉพาะสวน การ
ประคบความรอนชื้น และคําแนะนําทั่วไป เชน การงดอาหารแสลง จําพวกอาหารหมักดอง แตงกวา 
หนอไม สุรา สัตวปก  เปนตน พบวาผูปวยไมไดปฏิบัติตามโดยใหเหตุผลวา ไมมีเวลา หรือลืมบาง  
จากผลสอบถามเบื้องตนในขณะที่ผูวิจัยทําการบําบัดรักษาใหผูปวยพบวา ผูปวยสวนใหญยังขาด
ความรูความสามารถในการชวยเหลือตนเองเม่ือเจ็บปวย ไมมีทักษะในการดูแลตนเอง และผูปวยไม
มีความรูในการหลีกเลี่ยงการเกิดอาการเจ็บปวย ดังนั้นเพ่ือใหผลในการรักษามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อใหผูปวยมีความรูพ้ืนฐานในการนวดแบบราช
สํานัก เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เชน ความรูเกี่ยวกับการนวด การประคบความรอน
ชื้น และทาการบริหารรางกาย  ซ่ึงโปรแกรมสุขศึกษานี้จะสรางขึ้นโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือ
ปองกันโรค เพ่ือใหผูปวยมีประสบการณการเรียนรูจากภัยคุกคามสุขภาพของตนเอง  เพ่ิมการรับรู
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ความสามารถของตนเอง  และคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง นําไปสูการปฏิบัติดูแล
ตนเองเพื่อบรรเทาอาการปวดบา ตนคอและศีรษะในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงทําใหการดําเนินชีวิต และ
ปฏิบัติหนาที่ไดเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ผูวิจัยมีความเชื่อม่ันวา โปรแกรมสุขศึกษาที่สรางขึ้นโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรค เพ่ือใหผูปวยมีประสบการณการเรียนรูจากภัยคุกคามสุขภาพของตนเอง เชน อันตราย
จากโรคปวดบา ตนคอ และศีรษะ ถาไมไดรับการรักษาที่ถูกตองดวยการนวด การยืดกลามเน้ือ ทํา
ใหเกิดการคลายตัวของกลามเน้ือ อาจจะมีผลตอความดันโลหิตในสมองเพิ่มขึ้น ทําใหเสนเลือดฝอย
แตก ทําใหเกิดเปนอัมพาตได เน่ืองจากกลามเน้ือแข็งแกร็งเปนลําไปเบียดเสนเลือดทําใหการ
ไหลเวียนของโลหิตกลับหัวใจนอยลง ซ่ึงการใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคใหกับผูปวย ไดรับรู
ความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค และไดรับผลดีของการปฏิบัติตาม
คําแนะนําวาจะชวยลดการเกิดโรคที่เปนอันตรายที่คุกคามได 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกัน
โรคที่มีตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ในสถานพยาบาลแพทย
แผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
  

ความสําคัญของการวิจัย 
 1 . ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําใหไดโปรแกรมสุขศึกษาที่ประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย   ปวดบา   ตนคอ และศีรษะ  
 2. เปนแนวทางในการศึกษาคนควา และวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองที่ทําให
เกิดอาการปวดบา ตนคอ และศีรษะ  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูปวยที่มีอาการปวดบา ตนคอ และศีรษะ ที่รับการ
รักษาในสถานพยาบาลแพทยแผนไทยอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 599 คน (สถิติอําเภอ
ไทรนอย นนทบุรี: 2550) 
 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูปวยปวดบา  ตนคอ  และศีรษะ  ที่รับการรักษาใน
สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงไดโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม 
จํานวน 30 คน ดวยวิธีการจับคู (Match paired) ดวยตัวแปรอาชีพ 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ คือโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค  
 2. ตัวแปรตาม คือ  
     2.1  พฤติกรรมการดูแลตนเอง ไดแกการนวด การประคบความรอนชื้น การบริหาร
รางกายและการประกอบกิจวัตรประจําวัน 
      2.2  ระดับอาการปวดบา  ตนคอ  และศีรษะ    
   
     ขอตกลงเบื้องตน 
   ผูวิจัยดําเนินการทําวิจัยครั้งน้ีโดยเก็บขอมูลทีละกลุม จะเก็บขอมูลในกลุมควบคุม จนครบ 
30 คน หลงัจากนั้นเริ่มในกลุมทดลองดวยเหตุผลดังน้ี 
 1.เพ่ือปองกันไมใหผูปวยทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมเกิดความวิตกกังวลวามีการ
รักษาที่แตกตางกันในสถานพยาบาลเดียวกัน 
 2. เพ่ือปองกันไมใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผูปวย 
หลังจากเขารวมโปรแกรมสุขศึกษาโดยประเมินผลจากพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับของอาการ
ปวด 
 2. โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค หมายถึง กระบวนการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยอภิปรายกลุมใหเกิดการรับรูอันตรายตอสุขภาพและการเผชิญปญหา 
ตลอดจนการสาธิตและฝกปฏิบัติการนวดดวยตนเอง การประคบความรอนชื้น และทาการบริหาร
รางกาย 
 3. การสอนสุขศึกษาตามปกติ หมายถึง การสอนทากายบริหารเฉพาะสวน การประคบ
ความรอนชื้น และหลีกเลี่ยงอิริยาบถที่ทําใหเกิดความปวดมากขึ้น 
 4. พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง การปฏิบัติในการดูแลตนเองระหวางการเขารวม
โปรแกรมสุขศึกษา ซ่ึงผูปวยสามารถกระทํากิจกรรมการดูแลตนเองไดดังตอไปน้ี 
   4.1 การนวดดวยตนเอง หมายถึง การใชมือกดนวดบริเวณบา ตนคอ และศีรษะ เพื่อให
กลามเน้ือคลายตัว 
               4.2 การประคบความรอนชื้น หมายถึง การใชผาขนหนูชุบนํ้ารอนประคบบริเวณที่ปวด 
                4.3 การบริหารรางกาย หมายถึง การบริหารกลามเน้ือบริเวณ บา และตนคอเพื่อให
กลามเน้ือคลายตัวดวยวิธีการดัด บิด ดึง กดเพื่อใหเกิดการยืดของกลามเน้ือ 
   4.4 การประกอบกิจวัตรประจําวัน หมายถึง กิจวัตรประจําวันในอิริยาบถตางๆ ไดแก 
ทานั่ง ทายืน ทาเดิน ทานอน 
 5. ระดับอาการปวด หมายถึง ความรูสึกอาการปวดบา ตนคอ และศีรษะ เน่ืองจากกลามเน้ือ
มีการหดเกร็งตัวมากผิดปกติ จําแนกเปน 1 - 10 ระดับ ตั้งแตไมปวดเลย ถึงปวดมากที่สุด 
 6. แพทยแผนไทย (นวดไทย) หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพที่กฎหมายรองรับมี 2 ลักษณะคือ  
   6.1 หมอนวดวิชาชีพ หมายถึง ผูมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทย หรือมีใบ
ประกอบโรคศิลปะนวดไทยหรือมีใบประกอบโรคศิลปะแพทยแผนไทยประยุกต 
   6.2 ผูชวยแพทยแผนไทย หมายถึง ผูไมมีใบประกอบโรคศิลปะ แตจบในหลักสูตรผูชวย
แพทยแผนไทย หรือหลักสูตรวิชาชีพนวดไทย หรือนักศึกษาแพทยแผนไทยที่ฝกงานฯ หรือผูจบ
ปริญญาฯแพทยแผนไทย ไมมีใบประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงตองปฏิบัติงานภายใตผูมีใบประกอบโรคศิลปะ  
 7. สถานพยาบาลแพทยแผนไทย หมายถึง สถานที่ใหบริการการรักษาโรคดวยสมุนไพรและ
การนวดแบบราชสํานักตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย ในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย  อําเภอไทร
นอย จังหวัดนนทบุรี  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

               โรคปวดบา    ตนคอ   และศีรษะ   จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการเอาใจใสตอสุขภาพเพื่อ
ปองกันและแกไขภาวะแทรกซอน จะทําใหมีผลตอการปฏิบัติงานและกิจวัตรประจําวัน ผูวิจัยไดเลือกวิธี
ทางสุขศึกษาโดยใชแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคในการดูแลพฤติกรรมตนเองไดเหมาะสม
และถูกตอง ดังภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
-  การนวด 
-  การประคบความรอนชื้น 
-  การบริหารรางกาย 
-  การประกอบกิจวัตร       
  ประจําวัน 

 

ระดับอาการปวด 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคที่มีตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคปวดบา ตนคอ และศีรษะ มีสมมุติฐานในการวิจัยการ  
ดังตอไปน้ี 

1. หลังการไดร ับโปรแกรมกลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองตอไปน้ีดีกวากอนการ
ทดลอง 

       1.1  การนวดดวยตนเอง 
           1.2  การประคบความรอนชื้น 
           1.3  การบริหารรางกาย 
           1.4  การประกอบกิจวัตรประจําวัน 

2.  หลังการไดร ับโปรแกรมกลุมทดลองมีระดับอาการปวดนอยกวากอนการทดลอง 
 3.  หลังการไดร ับโปรแกรมกลุมทดลองมีตัวแปรตอไปน้ีดีกวากลุมควบคุม 

       3.1  การนวดดวยตนเอง 
           3.2  การประคบความรอนชื้น 
           3.3  การบริหารรางกาย 
           3.4  การประกอบกิจวัตรประจําวัน 
 4.  หลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีระดับอาการปวดไมแตกตางกัน 
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 บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาผลการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค 
(The protection motivation theory) ในการนวดแบบราชสํานักตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคปวดบา ตนคอ และศีรษะ ณ สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งตางประเทศและในประเทศ โดย
เสนอตามลําดับดังน้ี 

 1. ความรูเรื่องโรคปวดบา  ตนคอ  และศีรษะ  
 2. การนวดแผนไทย 
 3. การประคบความรอนชื้น 
 4. ทาบริหารรางกาย 

5. ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค  
6. วิธีทางสุขศึกษา 
7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

7.1 งานวิจัยตางประเทศ 
7.2 งานวิจัยในประเทศไทย 

 
1. ความรูเร่ืองโรคปวดบา  ตนคอ  และศีรษะ  
 กลุมอาการปวดกลามเนื้อพังผืด ภาษาอังกฤษเรียกวา Myofascial pain syndrome ใชยอ
วา MPS ในแพทยแผนไทยเทียบไดวาเปนโรค ลมปลายปตคาด เปนกลุมอาการของโรคที่มีการปวด
กลามเน้ือและพังผืด มีลักษณะเฉพาะ คือ จะตองมีจุดปวด หรือจุดกดเจ็บ ภาษาอังกฤษเรียกวา 
Trigger point ใชยอวา TrP เปนจุดที่ทําใหเกิดอาการปวดราวสวนหนึ่งสวนใดของรางกายลมปลาย
ปตคาดเกิดไดกับทุกมัด บางครั้งเรียก เสนจม ภาษาอังกฤษเรียกวา Myofascial pain syndrome 
ปกติกลามเนื้อที่ไมมีปญหาจะราบเรียบ กลามเนื้อเร่ิมเกิดปญหาที่จุดๆ หน่ึง อาจคลําพบเปนเม็ด
กรวด ถาทิ้งไวกอนเล็กจะโตขึ้น ถาคลําที่เสนไมรูสึกอะไร แตถาคลําถูกตําแหนงกดเจ็บ จะเจ็บ 
เพราะมีการหดตัวของใยกลามเนื้อน้ัน ถากดถูกตําแหนงจะทําใหเกิดการคลายตัวและทําใหสบายขึ้น 
เวลาคลําใหลูบขวางกลามเน้ือ เพราะ ลูบตามแนวยาวกลามเนื้อจะไมพบจุดกดเจ็บ ตองลูบขวางจะ
สะดุดจุด (ชนินทร ลีวานันท .2548: 2-6) 
 กลุมอาการปวดกลามเนื้อพังผืด เลียนแบบอาการอยางอ่ืนไดอยางแนบเนียนเชนไมเกรน 
หัวใจขาดเลือด  หมอนรองกระดูกทับเสนประสาท  พบกลุมอาการปวดกลามเน้ือพังผืดไดบอย
บริเวณกลามเนื้อแกนกลางของรางกาย (คอ-หลัง-กน) พบรอยละ 6.3 ของประชากรไทย หรือ    
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รอยละ 36 ของอาการปวดระบบกระดูกและกลามเนื้อ   และพบในหญิงมากกวาชาย  ในชวงอายุ   
31 - 50 ป 
 
    สาเหตุของกลุมอาการปวดกลามเน้ือพังผืด 
 สาเหตุของกลุมอาการปวดกลามเนื้อพังผืดทีพบบอยที่เปนปจจัยชักนํา หรือสงเสริมให
เกิดอาการปวดบา ตนคอ และศีรษะ ไดแก (ชนินทร ลีวานันท .2548: 2-6)     

1. อิริยาบถในการทํางานรวมทั้งทาที่ผิดสุขลักษณะ ในกิจวัตรประจําวัน ที่กลามเนื้อของ 
บา ตนคอ บางมัดถูกใชงานมากจนเมื่อยลาเกินไป  เชน  ที่ชอบยืนทาหลังคอม   พุงยื่นจะทําใหคอ
ตองกมมาขางหนามาก  ซ่ึงพบไดบอยในคนอวนที่มีไขมันหนาทองมากและกลามเนื้อหนาทอง
ออนแอ   การงานที่ตองน่ังกมหนาทํางานทั้งวัน เชน งานนั่งโตะเขียนหนังสือในสํานักงาน  งานเย็บ
เสื้อผา เปนตน ในทํานองเดียวกันปญหาอาการปวดบา ตนคอ และศีรษะ ก็พบไดในงานที่มีอิริยาบถ
ที่ตองเงยหนาอยูนานๆไดแก งานกอสราง  งานชางไมและฟอรนิเจอรที่ตองเงยหนาทํางานอยูนาน 
ๆ การเงยคออยูตลอดเวลาก็ทําใหปวดคอไดเชนกัน การนอนในทาที่คอพับหรือบิดไปขางใดขาง
หน่ึง นอนหนุนหมอนสูงเกินไป ก็จะทําใหปวดคอหรือคอเคล็ดหลังจากตื่นนอนได 

2. ภาวะเครียดทางรางกายและจิตใจ  การดํารงชีวิตในปจจุบันทําใหเกิดความเครียดและ
ไดมากเชน  หนาที่การงานที่ทําประจํา เศรษฐกิจที่รีบเรง ปญหาชีวิตครอบครัว  ปญหาสิ่งแวดลอม
ที่กออันตรายสุขภาพทางรางกายหรือจิตใจ  และการพักผอนที่ไมเพียงพอเปนตน  อาจทําให
กลามเน้ือคอเกิดการหดตัวและแข็งเกร็งมาก และถามีอาการเครียดเรื้อรังนานจะเกิดอาการผิดปกติ 
ทําใหเกิดอาการปวดตนคอหรือปวดศีรษะบริเวณทายทอยภายหลังจากการทํางาน 

3. ภาวะอันตรายบริเวณคอ  คอเคล็ด เกิดจากขณะเคลื่อนไหวรางกายในการทํากิจวัตร
ประจําวันหรือทํางานตามปกติหรือใชคอตองเคลื่อนไหวมาก หรือรวดเร็วรุนแรงกวาปกติ  ซ่ึงมีผล
ทําใหเสนเอ็นหรือกลามเนื้อตองถูกยืดมากจนมีการฉีกขาดบางสวน  เกิดอาการปวดและกลามเนื้อ
หดตัวเกร็งในทิศใดทิศหนึ่ง  ทําใหเคลื่อนไหวไมถนัด  ภาวะที่ทําใหเกิดคอเคล็ดไดบอยๆ ไดแก  
การนั่ง หรือยืนโหนรถเมล  เม่ือรถหยุดกะทันหันคอจะถูกเหวี่ยงไปขางหลังแลวพับมาขางหนาอยาง
แรง  การยืดหรือกมคอเพื่อมองหาของที่ตกใตโตะ มานั่ง  ใตเตียง  ตลอดจนการหกลมศีรษะถูก
กระแทกทําใหคอหัก นอกจากนี้ที่พบไดบอยคือ  การนอนบนหมอนที่ผิดทาหรือไมถูกสุขลักษณะ  
ภายหลังจากตื่นนอนแลวจะพบวามีอาการ  “ คอเคล็ด ” ได 

4. ภาวะเสื่อมของขอเกิดจากการใชงาน คือ กลามเน้ือคอตองรับนํ้าหนักศีรษะตลอดเวลา
ตั้งแตเด็กเม่ือเร่ิมชันคอไดขอตอของกระดูกยอมเสื่อมสภาพไปตามอายุขัยและสภาพในการใชงาน  
การเสื่อมเกิดขึ้นไดทั้งขอตอของหมอนรองกระดูกที่อยูดานหนาและที่อยูดานหลัง  ขอเสื่อมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงคือ  มีปุมกระดูกงอกที่ขอบๆ ของขอตอ  ซ่ึงอาจไปกดทับถูกปลายประสาทที่ออกมา
จากชองระหวางกระดูกหรือการเสื่อมของหมอนกระดูกเองที่เคลื่อนไปกดทับถูกไขสันหลังหรือ
เสนประสาท 
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5. ภาวะขออักเสบ การเกิดขออักเสบเรื้อรังบางชนิดจะทําใหขอตอที่กระดูกอักเสบดวย 
เชน ขออักเสบรูมาตอยด เกิดไดทั้งในเด็กและผูใหญ  ขอกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด เปนตน ซ่ึง
โรคเหลานี้ผูปวยมักปวดขอรุนแรง ไมควรรกัษาตนเอง ควรรีบไปปรึกษาแพทย 

6. กลุมอาการปวดกลามเน้ือและเนื้อเยื่อ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการปวดคอไดมากกวา
สาเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน พบได ตั้งแตวัยหนุมสาวจนถึงวัยสูงอายุ  โดยเฉพาะวัยสูงอายุมักทําให
เกิดความเขาใจผิดคิดวาเกิดจากกระดูกคองอกไปกดทับเสนประสาท  ซ่ึงความจริงแลวเกิดจากมี
ปญหาหรือพยาธิสภาพที่กลามเนื้อบริเวณคอหรือสะบักโดยตรง  นอกจากจะมีอาการปวดคอแลว  
อาจมีอาการปวดมึนศีรษะรวมดวย หรือมีอาการปวดราวไปที่ไหล แขน มือ  และรวมกับมีความรูสึก
ชาที่แขนและปลายนิ้วมือ คลายกับเสนประสาทถูกกดทับดวย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกลุมกลามเน้ือที่มี
ปญหาซึ่งมีอาการแสดงแตกตางกันออกไปของแตละกลุมกลามเน้ืออาการที่ปรากฏจะมีอาการปวด
ในกลามเนื้อและเน้ือเยื่อจะปวดมากขึ้น เม่ือกลามเนื้อบริเวณที่มีปญหานั้นถูกใชงานมากนั้น มี
บริเวณ  ของการปวดราว พบจุดกดเจ็บในกลามเนื้อ เม่ือกดจะเจ็บมากขึ้นและอาจปวดราวได คลํา
พบพังผืดลักษณะเปนกอน หรือแข็งเปนลํา บริเวณจุดกดเจ็บ อาจพบวามีการจํากัดการเคลื่อนไหว
ของขอตอใกลเคียง และกลามเนื้อออนกําลังลงได 
 

 โรคปวดศีรษะหรืออาการปวดศีรษะ 
 การปวดศีรษะ หมายถึง ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตั้งแตระดับหนาผากขึ้นไป อาจเปน

อาการตึงๆ หนักๆ มึนงงจนถึงปวดทั้งศีรษะ และมักจะรวมความเจ็บปวดบริเวณใบหนาและตนคอ 
อาการปวดศีรษะมีอยูหลายชนิดและหลายรูปแบบ เปนอาการแสดงของโรค แตมิใชตัวโรคสามารถ
เปนผลมาจากการไดรับบาดเจ็บ การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของโลหิต ความตึงเครียด อาการ
เกร็งของกลามเนื้อที่คอและศีรษะ การเปลี่ยนแปลงของสารฮอรโมน ฯลฯ  สาเหตุของอาการปวด
ศีรษะไดจําแนกดังน้ี (นิพนธ พวงวรนิทร 2533; ลีออน ไซโตว. 2537: 8)   

โรคปวดศีรษะจากเสนเลือด (Vascular headache) เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือด
แดง บริเวณศีรษะพบบอยไดแก ไมเกรน (Migraine) กลุมอาการปวดศีรษะ (Cluster headache) 
ปวดศีรษะจากกลามเนื้อตึงตัว ความเครียด (Muscle contration headache, Tension headache) 
เปนอาการปวดศีรษะที่พบไดบอยที่สุดและเปนสาเหตุของการปวดศีรษะในประชาชนทั่วไปปวด
ศีรษะจากการบาดเจ็บของศีรษะ (Headache associated with head trauma) ปวดศีรษะจากเยื้อหุม

สมอง (Meningeal irritation type of headache) ปวดศีรษะจากความดันในสมองเพิ่มขึ้น (Increase 
intracranial pressure type of headache) ปวดศีรษะจากการติดเชื้อ (Headache associated with 
systemic of focal infection) ปวดศีรษะจากโรคตา หู จมูก ฟน และอวัยวะในชองปาก เชน ตอหิน
เฉียบพลัน โพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน ปวดศีรษะจากประสาทอักเสบ (Cranial neuralgia) จะมี
อาการปวดเฉพาะเหมือนถูกไฟดูดหรือถูกลวดไฟเผา จะปวดชวงสั้นๆ เปนวินาทีในแตละครั้ง ปวด
ศีรษะจากภาวะจิตใจ (Psychogenic headache) เกิดจากสาเหตุทางจิตใจ ไมสามารถปรับชีวิตให
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เขากับสังคม สิ่งแวดลอมได และ ปวดศีรษะจากสาเหตุอ่ืนๆ เชนปวดศีรษะจากการไอ จากการไดรับ
ยาบางอยาง จากการขาดออกซิเจน เปนตน 

ดังน้ันปวดศีรษะ เปนอาการปวยซึ่งแพทยมักจะไดรับคําบอกเลาจากผูปวยบอยที่สุด เปน
อาการที่พบไดบอยครั้งโดยไมพบโรครายแรง แตสามารถคุกคามตอการดํารงชีวิตประจําวันของ
มนุษยได (Diamond, Solomon, Frietag. 1989: 249) 

 
กลไกการปวดศีรษะจากความเครียด 
อาการปวดศีรษะ เกิดจากความเครียดสามารถกระตุนใหเกิดอาการปวดศีรษะได  โดยเปน

สิ่งที่อยูในรางกายและจิตใจเปนเวลานานซึ่งจะกระตุนกลามเนื้อใหหดตัวลง  หรือกระตุนเสนเลือดให
หดตัวรวมดวยกับการเกิดไมเกรนซึ่งมีผลสงเสริมใหการปวดศีรษะยังคงอยูตอไป 

ปวดศีรษะจากความเครียดเปนอาการผิดปกติทางรางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ เนื่องจาก
ความถี่  ความรุนแรง  และระยะเวลาที่ปวดศีรษะมีความสัมพันธกับความเครียด   เม่ือบุคคลเกิด
ความเครียดจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตอารมณ  โดยมีกลไกคือสิ่งกอ
ความเครียด เชน ความคับของใจ ความวิตกกังวลจะกระตุนประสาทการรับรู  (Sensory receptors)  
จะมีสัญญาณประสาทสงผานไปยังสมองสวนคอรเท็กซ  (Cerebral cortex) ซ่ึงทําหนาที่แปลผลสิ่ง
กอความเครียด และทําใหมีการตอบสนองทางดานพฤติกรรม  นอกจากนั้นบริเวณของดานบนของ
สมองสวนคอรเท็กซ  มีการเชื่อมตอกับระบบลิมบิค (Limbic system) ซ่ึงเปนสวนของสมองที่มี
หนาที่ตอบสนองตอความเครียดทางดานอารมณ  และเชื่อมติดตอกับ  เรติคิวลารฟอรเมชั่น  
(Reticular formation)  ซ่ึงควบคุมระบบของการตื่นตัวดังน้ัน  แรงกระตุนหรือสัญญาณประสาทจาก
สมองสวนคอรเท็กซจะถูกสงมายังระบบลิมบิคกอใหเกิดการตอบสนองดานอารมณและสงตอไป
ยังไฮโปธาลามัส  ซ่ึงเปนสวนที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ  นอกจากนี้ไฮโปธาลามัส  ยัง
เชื่อมตอกับตอมพิทูอิตารี   ซ่ึงควบคุมการหลั่งฮอรโมนจากตอมหมวกไต (ศุภกิจ  สุวรรณไตรย. 
2548: 13; อางอิงจาก Boore ; et al.1987: 162)  

 ทําใหกลามเน้ือลายหดตัวจะทําใหหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกลามเน้ือน้ันถูกกดใหตีบตัน
รวมกับการหดตัวของหลอดเลือดดวย  ทําใหปริมาณการไหลเวียนของโลหิตมายังกลามเนื้อดังกลาว
ลดลง เน้ือเยื่อไดรับออกซิเจนลดลงไปดวย  ในขณะที่การเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนื้อเยื่อของรางกายจึง
เกิดการเผาผลาญแบบไมใชออกซิเจน   ยังผลใหมีกรดแลคติคสะสมอยูในบริเวณกลามเน้ือและเกิด
ภาวะกรดเฉพาะที่ กรดแลคติคที่เกิดขึ้นจะไปกระตุนปลายประสาทรับความรูสึกเจ็บปวดของ
กลามเน้ือ  นอกจากนั้นเนื้อเยื่อที่ขาดออกซิเจนจะปลอยสารแบรดี้ไคนินและฮีสตามีน ทําใหเน้ือเยื่อ
ไวตอความเจ็บปวดมากขึ้น (อุดม  ปุณยทรรพ.  2524: 28) และจะสงเสริมใหผูปวยมีอาการปวด
ศีรษะรุนแรงขึ้นโดยที่ความกลัวและความวิตกกังวลตาง ๆ ทําใหรางกายเกิดการตอบสนอง  โดย
การเพิ่มความตึงตัวของกลามเนื้อ  ทําใหความเจ็บปวดเพ่ิมขึ้นได  และเม่ือเกิดความเจ็บปวดจะเปน
ปฏิกิริยาสะทอนกลับ  โดยมีการเกร็งตัวของกลามเนื้อเพ่ิมขึ้นเปนผลใหความเจ็บปวดยิ่งเพ่ิมขึ้น  
ความเจ็บปวดที่เพ่ิมขึ้นก็มักทําใหเกิดความวิตกกังวล  ถามีมากการตอบสนองตอความเจ็บปวดก็
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มากตามไปดวย ปวดศีรษะจากความเครียดนั้น  สิ่งเราที่กระตุนใหเกิดความเครียดมีอยูตลอดเวลา  
ผูปวยตองอยูในสภาพแวดลอมที่มีความกดดันทางจิตใจสูงหรืออยูในเหตุการณที่ไมสงบสุขเปน
ประจํามีการเกร็งของกลามเนื้อจนกลายเปนพฤติกรรมที่ประพฤติจนเปนนิสัย  และเม่ือมีเหตุการณ 
ที่กระตุนใหเกิดความวิตกกังวลดวย  แลวกลามเนื้อที่เคยเกร็งก็จะถูกทบกระเทือนไดงายขึ้นไปอีก 
ทําใหอาการปวดศีรษะเพิ่มความรุนแรงขึ้น (วัลลภ ปยะมโนธรรม. 2528: 77)  ดังน้ันองคประกอบ มี
สวนทําใหอาการปวดศีรษะเพิ่มขึ้นและเกิดเปนวงจรตอเน่ืองกันไป วิธีบรรเทาความเจ็บปวดมี
หลักการอยูที่วา การตัดวงจรใดวงจรหนึ่งมีผลลดความเจ็บปวดลงได (ศุภกิจ  สุวรรณไตรย. 2548: 
13; อางอิงจาก McCaffery. 1979: 250) สําหรับการนวดเปนการคลายกลามเนื้อและทําใหหลอด
เลือดขยายตัวซ่ึงจะสงผลใหไมเกิดอาการปวดศีรษะ 

 โรคปวดศีรษะ (ลมปะกัง) เปนโรคที่พบไดบอยในสภาวะสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน
ปวดศีรษะขางเดียว  มี 2 ชนิดคือ ปวดศีรษะ มีอาการอาเจียนรวมดวย มักเปนลมบอย ๆ รักษายาก
และ ปวดศีรษะ ไมมีอาเจียนรวมดวย การปวดศีรษะทั้ง 2 ชนิดมีสาเหตุจากมีเลือดแข็งตัวทําใหการ
สงน้ําเลี้ยงขึ้นสมองไมดีมี  อาการปวดศีรษะขางเดียว เปนๆ หายๆมีเหตุสงเสริมใหเปนหลายอยาง 
เชน ภาวะเครียดในสตรีอาจมีอาการกอนมีรอบเดือน รักษาโดยการนวดพื้นฐาน (นวดไตหลังทาหนุ
มานถวายแหวน) เพ่ือสงน้ําเลี้ยงขึ้นสมอง นวดพื้นบา กดจุดสัญญาณ 4 สัญญาณ 5 หลัง และ
สัญญาณ 1-5 ศีรษะดานหลัง เสริมดวยหากิจกรรมทําเพื่อ  ลดความเครียดเชน ออกกําลังกาย
รวมกับการพักผอนใหเพียงพอ  และการประคบความรอนชื้น (อภิชาต ลิมติยะโยธิน. 2549: 62) 

 
 ความเจ็บปวดกลามเน้ือและขอ   
 ปจจุบันยังไมมีทฤษฎีใดอธิบายความเจ็บปวดไดอยางครอบคลุม  เน่ืองจากความซับซอน

ของกลไกการเกิดความเจ็บปวด (นครชัย  เผื่อนปฐม, 2538) ดังน้ันกลไกการเกิดความเจ็บปวดใน
โรคกลามเน้ือและขอ  จึงสามารถอธิบายไดดวยหลายทฤษฎีรวมกัน ไดแก ทฤษฎีการควบคุมประตู  
ทฤษฎีการควบคุมภายในและกลไกทางสรีรวิทยาของความเจ็บปวด ไดดังนี้ (Banasik. 2000; 
Lombardo; & wilson. 1997; Wilkie; & Monreal. 1999) 

 ความเจ็บปวดกลามเนื้อและขอ และการอักเสบภายในกลามเนื้อและขอ โดยจะกระตุนใหมี
การหลั่งสารเคมีตางๆ ที่เปนสารสื่อประสาทความเจ็บปวด เชน ฮีสตามีน (Histamine) พรอสตาแกล
ดิน (Prostagrandin) และแบรดดี้ไคนิน (Brandykinin) ซ่ึงจะมีผลกระตุนตอตัวรับความเจ็บปวดของ
ใยประสาทขนาดเล็ก (ใยประสาทซี) นําสัญญาณของความเจ็บปวดเขาทางไขสันหลังไปสิ้นสุดในชั้น
ซับแสตนเทียเจลาติโนซา (Substantia gelatinosa) โดยหลั่งสารพีสื่อประสาทความเจ็บปวดไปยัง
เซลลจี ทําใหประตูเปดสงผลใหมีสัญญาณประสาทสงไปยังเซลลที ซ่ึงทําหนาที่สงสัญญาณประสาท
ตอไปยังเปลือกสมองใหญในสวนของการรับรูความรูสึกทําใหเกิดความรูสึกเจ็บปวดขึ้น นอกจาก
ปจจัยทางสรีระดังกลาวที่ทําใหเกิดความเจ็บปวดแลว  ยังมีปจจัยของความเจ็บปวดที่เกี่ยวของกับ
จิตใจและอารมณ  ที่เกิดจากการกระตุนเราทางอารมณ  เชนการรับรูความรูสึกไมพึงพอใจหรือความ
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ไมสุขสบายความทุกขทรมานตอความเจ็บปวด ความเครียดวิตกกังวล  ความกลัว  และความจําจาก
ประสบการณในอดีตของความเจ็บปวดเปนตน  ซ่ึงเกิดจากการทํางานรวมกันของเปลือกสมองใหญ  
ธาลามัส และระบบลิมปคมีผลกระตุนการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติปลอยสารสื่อประสาท
เชน พรอสตาแกลดีนและนอรอิพิเนฟฟน(Norepinephin) จะทําใหเพ่ิมการหลั่งสารพี  และยับยั้งการ
ทํางานของเซลลเอสจีทําใหประตูเปดเพิ่มสัญญาณความเจ็บปวดสงไปกระตุนเซลลทีและสงตอไปยัง
สมองทําใหเกิดการรับรูความเจ็บปวดที่รุนแรงขึ้นไดอีกทางหนึ่ง 

 
การประเมินความเจ็บปวด (Pain assessment) 
การประเมินความเจ็บปวด (Pain assessment) สามารถประเมินได 4 วิธีดังน้ี (สุรศักดิ์ นิล

ภานุวงค. 2539; Lambardo; & Wilson. 1997) 
 1. การซักประวัติ ขอมูลที่ไดจากผูปวยโดยตรง (Subjective data) ถือวาเปนขอมูลที่มี

ความนาเชื่อถือโดยซักถามเก่ียวกับตําแหนงของความเจ็บปวด (location) โดยอาจใหชี้ตรงตําแหนง
บนรางกายหรือชี้บนภาพ ลักษณะของความเจ็บปวด เวลาที่เกิดความเจ็บปวด ระยะเวลาและ
ความถี่คุณภาพของความเจ็บปวดโดยใหบอกเลาหรือบรรยายถึงอาการปวดเชนปวดแบบตื้อๆ หรือ
เหมือนถูกทิ่มแทงเปนตน 

 2. การใชเครื่องมือในการประเมิน  ซ่ึงประเมินไดหลายรูปแบบ  และที่นิยมใชกันมากที่สุด
ในการวัดความรุนแรงของความเจ็บปวด  คือมาตราวัดดวยสายตา (visual  analog  scale: VAS) 
โดยแบงเสนตรงออกเปน 10 สวน  และมีตัวเลขกํากับตั้งแตเลข 0 ถึง 10 โดยใหเลข 0 แทน
ความรูสึกไมมีอาการปวดเลข  และเลข 10 แทนความรูสึกถึงอาการปวดที่มากที่สุดที่เคยมีมา  แลว
ใหผูปวยทําเครื่องหมายลงบนเสนตําแหนงที่ตรงกับความรูสึกเจ็บปวดที่มากที่สุดที่เคยมีมา  แลวให
ผูปวยทําเครื่องหมายลงบนเสนตําแหนงที่ตรงกับความรูสึกเจ็บปวดในขณะนั้น  ตัวอยางเชน  มาตร
วัดความเจ็บปวดของจอหนสัน (Johnson’s two  component scales) แบงเปน 2 สวน คือ มาตรวัด
ความรูสึกเจ็บปวด และมาตรวัดความทุกขทรมานจากความเจ็บปวดเปนตน  ซ่ึงการวัดความรูสึกทั้ง 
2 สวนประกอบนี้สามารถแยกวัดได (อุไร  นิโรธนันท.2539) สวนการวัด VAS สําหรับใชกับเด็กหรือ
ผูที่มีความพรองในการรับรู  ไดมีการพัฒนาแบบวัด  โดยเพิ่มรูปในหนาคนแสดงอาการตางๆ ตั้งแต
กําลังยิ้มจนถึงกําลังรองไห  เชน  แบบวัดความเจ็บปวดแสดงออกทางใบหนาของรองเบคเกอร 
(Wong  Baker  Faces  Pain  Rating  Scale) เปนตน 

 3. การสังเกตพฤติกรรม ไดแกพฤติกรรมที่ไมไดเกิดจากการบอกเลา เชนการเคลื่อนไหว
บิดตัวไปมาหรือนอนเฉยๆ การลูบคลําบริเวณที่ปวด การแสดงทางสีหนาเชน หนานิ่วคิ้วขมวดกัด
ริมฝปาก หรือหลับตาแนน การแสดงพฤติกรรมที่มีการออกเสียง   

 4. การสังเกตการณเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เชน จากการตอบสนองของระบบซิมพาเธติค
ในอาการปวดแบบเฉียบพลัน จะพบวา ความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ และอัตราการกายใจ
เพ่ิมขึ้น มีเหง่ือออก ขนลุกเปนตน สวนอาการปวดแบบเรื้อรังจะไมพบอาการเหลานี้ 
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 5. การตรวจรางกายบริเวณที่เจ็บปวด เชน การคลําหาตําแหนงที่ปวด การขยับดูการ
เคลื่อนไหวของขอถามีความเกี่ยวของกับระบบกระดูก ตรวจดูความรูสึกบริเวณที่ปวดวาลดลงหรือ
เพ่ิมขึ้นมีการกดเจ็บหรือไมเปนตน 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยประเมินความเจ็บปวดโดยใชวิธีมาตราวัดดวยสายตา (visual 
analog scale: VAS) โดยแบงเสนตรงออกเปน 10 สวน และมีตัวเลขกํากับตั้งแตเลข 0 ถึง 10 โดย
ใหเลข 0 แทนความรูสึกไมมีอาการปวดเลข และเลข 10 แทนความรูสึกถึงอาการปวดที่มากที่สุดที่
เคยมีมา โดยตรงขอมูลที่ไดถือวามีความเชื่อถือโดยใชเครื่องมือในการประเมินเกี่ยวกับอาการปวด
บา ตนคอ และศีรษะ 

 
 การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดบา ตนคอ ศีรษะ 
 การดูแลตนเอง (Self-care) หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่บุคคล
ริเร่ิมและกระทําบนความรับผิดชอบของตนเองเพื่อที่จะดํารงชีวิต สุขภาพ และความผาสุก โดย
สามารถตัดสินใจปฏิบัติกิจวัตรประจําวันวาควรเลือกปฏิบัติอยางไรทั้งในภาวะปกติและยามเจ็บปวย 
เม่ือการดูแลตนเอง ไดถูกกระทําอยางมีประสิทธิภาพจะชวยดํารงความสมบูรณของโครงสรางและ
การกระทําหนาที่ของมนุษย สงเสริมพัฒนาการของมนุษย โอเร็ม (Orem.  1991:  64) ดังน้ันในการ
ปฏิบัติดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวด บา ตนคอ และศีรษะ คือ (อภิชาต ลิมติยะโยธิน. 2549: 52-67) 

1. การปฏิบัติตนเม่ืออาการปวดคอหรือคอแข็งอยางเฉียบพลัน  หลังจากเปลี่ยนอิริยาบถ 
เชนการเอ้ียว  บิดผิดทาหรือภายหลังการตื่นนอน 

1.1 พักผอนใหเพียงพอและควรหาโอกาสนอนราบชั่วคราว เพราะจะทําใหคอไมตอง
แบกน้ําหนักสวนศีรษะ 
 1.2 รับประทานยาแกปวดใหรับประทานยาพาราเซตามอล หรือแอสไพรินซึ่งเปนยา
สามัญประจําบาน ใหใชยาตามฉลากที่กําหนดไว ซ่ึงเปนการดูแลตนเองเบื้องตน ถาอาการไมดีขึ้น
ควรไปพบแพทย 
 1.3 การใชความรอนและความเย็น ในการลดอาการปวดกลามเนื้อและขอ     เน่ืองจาก
ความรอนชวยใหกลามเน้ือเกิดการผอนคลายและการไหลเวียนเลือดดีขึ้น  ทําใหมีการขับถาย
สารเคมีที่เกิดจากการอักเสบที่มีผลทําใหเกิดความเจ็บปวดเฉพาะที่ เชน แบรคีไค พรอสตาแกนดิน
(Brakechi prostagandin) และอีสตามีน (Histamine) เปนตน สวนความเย็นมีกลไกในการลดความ
เจ็บปวดโดยทําใหการนําสัญญาณความเจ็บปวดมีเพียงเล็กนอยที่ถูกสงไปสมองและอาจเปนกลไก
ของการรับรูตอความเย็นซ่ึงอยูเหนือความรูสึกปวด (สมชาย  อรรฆศิลป; และ อุทิศ ดีสมโชค. 
2541; Kee; et al. 1998; Lambardo; & Wilson. 1997; Shahid; & Edwards. 1998) 
 1.4 การยืดกลามเนื้อคอดวยตนเอง ใชฝามือสองขางประสานกันที่บริเวณทายทอย  
คอยๆออกแรงยืดกลามเน้ือคอในทากม หรือดัดในทากมรวมกับบิดศีรษะไปในทิศทางที่หันไปไมได
เต็มที่  ทําเปนจังหวะอยางชา ๆ  จนรูสึกเจ็บเสียวเล็กนอย  แลวคางไวประมาณ 30 วินาที ทําชุดละ 
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5-10 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น ภายหลังการยืดกลามเนื้อแลวอาการเจ็บปวดจะลดลง การ
เคลื่อนไหวคอจะมากขึ้นแลวจะทุเลาดีขึ้นและหายปวดในที่สุด 

2. การบริหารกลามเน้ือคอไดดวยตนเองโดยใชมือ  ออกแรงตานตามตําแหนงตางๆ ของ
ศีรษะ  โดยไมใหศีรษะมีการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่ออกแรงผูที่มีหินปูนงอกกดทับเสนประสาทนั้น 
ใหสังเกตอาการของตนเอง  กลาวคือจะมีอาการเจ็บปวดเสียวราวที่รุนแรงในขณะที่เคลื่อนที่ศีรษะใน
ลักษณะเงยและเอียงมาจากดานที่มีปญหา เปนผลทําใหผูน้ันไมกลาเคลื่อนที่ศีรษะในลักษณะเงย
หนา ควรไปพบแพทยเพ่ือรับการรักษาที่ถูกตอง   
 3. ผูที่ปวดคอ ปวดสะบัก จากสาเหตุกลุมอาการปวดเนื้อเยื่อกลามเนื้อโดยสังเกตอาการ
แสดงตามที่ไดกลาวมาแลว (ขอ 6 หนา 9) ควรปฏิบัติดังน้ี 

 3.1 การประคบความรอนชื้นจะใชความรอนประคบ บริเวณที่มีอาการปวดหรือตรง
กลามเนื้อที่มีจุดกดเจ็บ เปนเวลาครั้งละ 15-20 นาที วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น 
         3.2 การนวดแกอาการ  ดวยวิธีกดจุด ที่บริเวณจุดกดเจ็บ โดยใชอุงหัวแมมือกดลง
อยางชาๆแลวน่ิง หรือเคลื่อนไหวเล็กนอย  จนสัมผัสรับรูสึกวาพอทนได กดนิ่งไวเปนเวลา 30 วินาที 
แลวคอยผอนแรงสักครู  แลวออกแรงกดลงใหมสลับกันไป  รวมระยะเวลาครั้งละ 3-5 นาที  ทําวันละ 
2 ครั้งเชา-เย็น  ซ่ึงการกระทํานี้อาจทําโดยตนเองหรือญาติพ่ีนอง  ที่สําคัญตองกดใหตรงจุดที่ปวด
หรือจุดกดเจ็บ  มิฉะน้ันแลวจะไมไดผล  ถาทําถูกตองอาการปวดจะลดลงภายใน 1 สัปดาห 
           3.3 การยืดกลามเนื้อ โดยยืดกลามเนื้อมัดที่มีปญหาหรือมีอาการตึงหรือปวดบริเวณใด
ควรจะดัดกายโดยทาบริหารรางกาย ดัดตนแลวคอยๆ ยืดกลามเน้ือไปตามความยาวของกลามเนื้อ  
ยืดไวเปนเวลา 10-20 วินาที ทําครั้งละ 5-10 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น (ชนินทร ลีวานันท. 2548: 
3) 

      3.4 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําใหมีอาการปวดมากขึ้นหรือใชงานขางที่มีปญหา เชน ใช
งานขางที่ปวดเปนตน 
 
2. การนวดแผนไทย 

 กลไกการลดความเจ็บปวดโดยวิธีการนวด 
 การนวดตามแนวคิดของทฤษฎีการควบคุมภายใน  เปนการกระตุนใยประสาทขนาดใหญ

ของระบบประสาทนําลงจากสวนตางๆของสมองที่เปนศูนยควบคุมความเจ็บปวด  ทําใหมีการหลั่ง
สารที่มีฤทธิ์คลายมอรฟน เชน สารเอนเคฟาลีน (Enkephalin) และเอนดอรฟน (Endorphin) ออกมา
ยับยั้งหรือควบคุมความเจ็บปวดในกลไกของการควบคุมประตูในระดับไขสันหลังในสวนดอรซอล
ฮอรน โดยกระตุนเซลลประสาทภายใน ในชั้นเอสจีใหปลอยสารเอนเคฟาลีน ออกไปยับยั้งการ
ทํางานของสารพี มีผลทําใหประตูปดจึงไมเกิดความรูสึกเจ็บปวด ถือเปนการควบคุมความเจ็บปวด
ภายหลังสื่อประสาท (Lombardo; & wilson; Wilson; & Monreal. 1997)  
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 การนวดตามแนวคิดของกลไกทางสรีรวิทยาของความเจ็บปวด ชวยลดสิ่งที่มากระตุน
ตัวรับความเจ็บปวด จากผลโดยตรงทางกลศาสตรของวิธีการนวด  ที่ทําใหกลามเนื้อและเสนเอ็น
คลายตัว ทําใหเสนเลือดที่ถูกบีบเปนอิสระ รวมทั้งการนวดยังมีผลกระตุนตอประสาทอัตโนมัติที่
ควบคุมการทํางานของกลามเน้ือเรียบของหลอดเลือดแดงทําใหมีการขยายตัว  และผลจากการนวด
ถูกทําใหเซลลเมส (Mast  cell) ปลอยสารคลายฮีสตามีนออกมาทําใหหลอดเลือดแดงขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นทําใหมีการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง ไปบริเวณที่บาดเจ็บใหไดรับสารอาหาร
ออกซิเจนเพ่ิมขึ้นซึ่งจะชวยในการเยียวยา ลดการหดเกร็งของกลามเนื้อ  และสงเสริมความสามารถ
ในการยืดตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมทั้งเพ่ิมการไหลเวียนกลับของหลอดเลือดดําและน้ําเหลือง ทํา
ใหมีการระบายหรือลดปริมาณของสารตางๆ ที่เกิดบริเวณที่ไดรับบาดเจ็บซ่ึงมีผลกระตุนตอตัวรับ
ความเจ็บปวด เชน กรดแลคติค พรอสตาแกลดิน ฮีสตามีน เปนตน ทําใหไมมีการกระตุนตัวรับ
ความเจ็บปวดจึงไมเกิดสัญญาณความเจ็บปวดสงตอไปยังไขสันหลังและสมองทําใหไมเกิดการรับรู
ความเจ็บปวด  การนวดยังมีผลลดปจจัยที่เปนสิ่งเราทางอารมณดานลบ ที่จะกระตุนระบบประสาท
อัตโนมัติในการหลั่งสารกระตุนตอความเจ็บปวดลดลง  ทําใหความรุนแรงของความเจ็บปวดลดลงได
เน่ืองจากขณะนวดผูถูกนวดจะไมถูกรบกวนและไมทํากิจกรรมใดๆ สวนการสัมผัสจากการนวด
ความเอาใจใสและเอ้ืออาทรระหวางผูนวดและผูถูกนวด ยังทําใหเกิดความรูสึกอบอุน  เกิดการผอน
คลายในบริเวณที่นวดและความพึงพอใจ ซ่ึงเปนการเราทางอารมณดานบวกที่มีผลกระตุนระบบ
ลิมปคทําใหมีการหลั่งสารเอนดอรฟนทําใหเกิดความผอนคลายทั่วทั้งตัว  จึงทําใหลดความเจ็บปวด
ไดอีกทาง (Wilkie; & Monreal. 1999) 

   การนวดแผนไทย 
 การนวดแผนไทยเพื่อการบําบัดรักษาโรค แบงออกเปน  2 ประเภท ซ่ึงมีหลักการในการ
บําบัดรักษาโรค และอาการเจ็บปวยคลายคลึงกัน แตมีขอปลีกยอยที่แตกตางกันพอสรุปไดดังน้ีคือ 
(เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ. 2540) 
 1. การนวดแบบราชสํานัก  เปนการนวดถวายในหลวงหรือเจาขุนมูลนายชั้นสูงของราช
สํานัก  จะเนนเรื่องกิริยามารยาทตองสุภาพเรียบรอยออนนอมใชเดินเขาเขาหาผูปวย  ไมหายใจลด
ผูปวยขณะทําการนวด  ตองหันหนาไปขางๆ หรือเงยหนา  การนวดจะใชน้ิวหัวแมมือและปลายนิ้ว
อ่ืนๆ เทานั้น  ไมมีการนวดโดยใชเขาไมมีการคลึงขณะกด  ไมใชการคัดหรืองอขอหรือสวนใดของ
รางกาย  แขนทั้งสองของหมอนวดตองเหยียดตรงเสมอ  ทานวดจะไมมีทานอนคว่ํา  การนวด
ตองการใหเกิดผลตออวัยวะและเนื้อเยื่อที่อยูลึกๆ เพ่ิมการไหลเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทํางานของเสนประสาท 
 2. การนวดแบบเชลยศักดิ์ นวดแบบทั่วไป เปนการนวดที่ปรากฏอยูในวัดและในสังคม
ทั่วไปมีการสอนแบบสืบทอดจากรุนเกาและมีแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรมทองถิ่น มีการพนมมือ
ไหวครูกอนนวด ในขณะที่ผูปวยนอนอยูกับพ้ืนไมคอยเนนเรื่องกิริยามารยาท ไมไดคํานึงถึงทาทาง
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ของแขนวาจะตรงหรืองอ จะเร่ิมนวดฝาเทากอน มีการนําการดัดตนแบบโยคะมาประกอบดวย มีการ
ใชทานอนคว่ําดวยในการนวด 
 การนวดในปจจุบันยังแบงเปนการนวดเพื่อการผอนคลายหรือการนวดเพื่อสุขภาพ  เปน
การนวดเพื่อตองการใหเกิดการผอนคลายของกลามเน้ือ  และกระตุนการไหลเวียนทั่วรางกายเปน
การนวดทั่วทั่งตัว  และการนวดเพื่อการบําบัดรักษาโรค เปนการนวดเฉพาะที่  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
รักษาอาการเจ็บปวยโดยเฉพาะ   
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชการนวดดวยตนเองโดยใชจุดการรักษาแบบราชสํานัก  
ในการลดการปวดบา  ตนคอ  และศีรษะ เพ่ือใหผูปวยไดประโยชนจากการนวดดวยตนเองใหเกิด
การผอนคลายของกลามเนื้อ  และกระตุนการไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลือง 
 ประโยชนของการนวด 
 ปจจุบันการนวดไดรับความนิยมเพราะเม่ือไดรับการนวดแลวทําใหสุขภาพดีขึ้น (กรุงไกร 
เจนพาณิชย. 2534: 40-41) ดังน้ี 

1. ผลของการนวดไทยมีผลดีตอทุกระบบรางกาย คือ การไหลเวียนเลือดและน้ําเหลืองดี
ขึ้นทําใหหัวใจทํางานไดดีขึ้น กลามเนื้อลาย กลามเนื้อเรียบ สมอง ระบบประสาท ลดความเครียด 
ความกังวล และลดการหดเกร็งของกลามเนื้อเรียบและกลามเนื้อลาย ฯลฯ 
 2.  ผลของการนวดไทยมีผลดีตอรางกายและจิตใจ เพราะอาการปวดเมื่อยคลายตัวและ
หายไป   เจริญอาหาร นอนหลับไดดี  ผอนคลายทั้งตัว สดชื่นแจมใส  หายวิงเวียน หายปวดศีรษะ
ตาสวางสดใส  กระปรี้กระเปรา  การทํางานระบบหายใจไดเต็มความสามารถ ทําใหหัวใจ และปอด
ทํางานไดดี ทองโลงเบาสบายไมอึดอัด 
 3.  ประโยชนจากการนวดไทย มาประยุกตใช ไดแก การปองกัน กินไมได นอนไมหลับ 
วิตกกังวล เครียด นวดถนอมสายตา  การรักษาอาการ ปวดเมื่อยลา ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน นวด
รักษาสายตา ฯ     การรักษาสาเหตุ ปวดขอมือ ขอไหลติด ตกหมอน หลังแข็ง ขอแพลง ฯ  การ
วิเคราะหแยกโรค ปวดทอง แนนอก หายใจขัด ตามัว  การรักษาเรงดวน (ปจจุบันพยาบาล) ปวด
กระเพาะอาหารและลําไส หอบเหนื่อย (หืด) ปวดศีรษะอยางรุนแรง (ความดันโลหิตสูง ไมเกรน) ฯ 
การฟนฟูสภาพ เปนโรคที่ทําใหตองนอนนาน ผูปวยสูงอายุหลังหายจากผาตัด ลดอาการทองอืดหลัง
ผาตัด ฯ และการทําใหมีอายุยืน ชวยจัดการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ใหเหมาะสม 
 4.  ผลของการนวดไทยชวยปรับโครงสรางของรางกายใหสมดุล ใหเขารองเขารอย ซ่ึง
สังเกตไดเวลาถูกนวดตรงบริเวณขอตอจะเคลื่อนที่ดังกรุปกราป ทําใหรูสึกคลายตึงตัวของกลามเนื้อ
หรืออาการปวดลดลง เปนตน 
 ขอสังเกต 
 การนวดไทยไดเสริมการใชสมาธิรวมบรูณาการดวย จะทําใหการรักษาไดผลดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ควรอนุรักษและสงเสริมพัฒนาการนวดไทยดวยการคนควาวิจัยตอไปใหกาวหนามากขึ้น
ตามลําดับ 
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 การรักษาทางหัตถเวชกรรม จะพบไดวาผูปวยจะมาดวยอาการเหมือน ๆ  กัน  เพ่ิม
ปริมาณมากขึ้นตามลําดับ เชน โรคปวดคอและบา (ลมปลายปตคาตสัญญาณหลัง 4, 5) ซ่ึงโรงเรียน
อายุรเวท (2535: 11-12) เขียนไวดังน้ี 
 สาเหตุ เกิดจากดวามเครียด อุบัติเหตุ อิริยาบถในการทํางาน พักผอนไมเพียงพอ 
ความเสื่อมของรางกาย เปนตน      
  อาการ ปวดตึงที่บาและตนคอราวไปกกหู มีอาการชาราวลงไปที่ขอศอกและแขน 
ปวดระบอกตา มึนงง ปวดศีรษะ 
 การตรวจ ใหผูปวยกมหนา เงยหนา จะไมไดองศา คือ กมและเงยไมไดเต็มที่เอียง
คอชิดไหลจะมีอาการปวดตึงคอ กลามเนื้อบาจะแข็งเปนลํา 
  การรักษา นวดพื้นฐานบาจนกลามเนื้อหยอนตัว แลวจึงนวดจุดสัญญาณหลัง4, 5 
(ส.4,5)แลวกดจุดสัญญาณ 4 หัวไหล 

คําแนะนํา  1)  ทาการบริหารรางกายเชน ดึงขอบโตะ  3 จังหวะ ทาฤๅษีดัดตน 
           2) ประคบความรอนชื้น  
       3) งดอาหารแสลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.4 

ส.5 



 18 

        การนวดตนเองแกปวดบา ตนคอและศีรษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                          
 

 
                                                                                 

                                                       
                                                                                                                 

                                                                                                              
                                              
                                                                                
 

 
 

 
 
                                                                    

   1. นวดแนวพื้นฐานบาตัง้แตปุมกระดูกหัวไหล
ไปถึงตนคอ แตละจุด นับ 1 ถึง 10 ขึ้น – ลง 
15 นาที 

   2. กดในแนวรองไหปลารา 1 จุด นับ 1 ถึง 10 กด 2 
ครั้ง 

   3. นวดแนวพื้นฐานโคงคอตั้งแตตนคอไปถึงทาทอย 
โดยกดแนวชิดกระดูก แตละจุดนับ 1 ถึง 10     
ขึ้น – ลง    

4. นวดศีรษะดานหลัง 5 จุด แตละจุดนับ 1 ถึง 10 
ทําครบทั้ง 5 จุดนับเปน 1 รอบ ทํา 3  รอบ        

จุดที่  2 รอยบุมใตกะโหลกศีรษะขางซาย 

จุดที่ 1 รอยบุมใตกะโหลกศรีษะขางขวา
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3.  การประคบความรอนชื้น 
 ตั้งแตอดีตกาลมาเปนเวลานานมนุษยรูจักการนําความรอนมาใชบําบัดรักษารางกาย เชน 
การอาบน้ําพุรอน กระเปาน้ํารอน หินรอน อิฐรอน ชวยรักษาอาการปวดหรือปวดเมื่อยตามรางกาย
ที่เกิดจากการทํางานหนักหรือชวยบรรเทาอาการปวดกลามเน้ือและขอที่เกิดจากถูกใชงานมากเกิน
กําลัง (กันยา ปาละวิวัธน. 2537: 1-9) ผลของความรอนตอรางกายสรุปไดดังน้ี 
   ผลของความรอนตอรางกาย 
 1. ทําใหหลอดเลือดบริเวณนั้นขยายตัว เปนเหตุใหเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น นําสารอาหาร
ตางๆ รวมทั้งออกซิเจนมาใหเซลล 
 2. ความรอนที่สูงขึ้นจะชวยเรงปฏิกริิยาเคมีตางๆ ภายในเนื้อเยื่อ 
 3. เรงการทํางานของตอมเหง่ือใหมากขึ้นเพ่ือขับถายความรอนออกไป ซ่ึงทําใหรางกาย
ขับสารบางอยางที่อยูในเหงื่อออกไปดวย เชน นํ้า เกลือแร ยูเรีย และกรดไขมันบางจําพวก 
 4 . ชวยเพ่ิมการไหลเวียนของน้ําเหลือง 
 5.  ชวยทําใหกลามเนื้อคลายตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น 
  6.  ชวยใหพังผืดยืดตัวออก 
  7.  ความรอนนอยๆจะมีผลตอปลายประสาทสัมผัสทําใหรูสึกสบายขึ้น ลดความเจ็บปวด 

 จุดที่  3 เหนือใบหู  ขางขวา 

จุดที่  4 เหนือใบหู  ขางซาย 

   จุดที่  5 รอยบุมกึ่งกลางกะโหลกศีรษะ 
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     ประโยชนของการประคบความรอนชื้น  คุณคาของการประคบความรอนชื้น มีดังนี้ (โรงเรียน
อายุรเวท. 2535: 23) 

1. ลดการปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
2. ทําใหกลามเนื้อคลายตัวและลดความเกร็งตัวของกลามเนื้อ 
3. ลดอาการบวมและอักเสบของกลามเนื้อและเนื้อเยื่อ  
4. บรรเทาอาการปวด 

     ขั้นเตรียมอุปกรณ 
1. นํ้าตมเดือด 
2. ขันอลูมิเนียม หรือภาชนะกันความรอนพรอมที่รองภาชนะ 
3. ผาขนหนูผืนเลก็ 1 ผืน 

 วิธีการประคบความรอนชื้น 
1. ตมนํ้าใหเดือดเทลงในขันอลูมิเนียม หรือภาชนะที่เตรียมไว 
2. ใชผาขนหนูจุมนํ้าเย็นบิดใหแหงพอหมาด ๆ แบงผาออกเปน 3 สวน 
3. ผาสวนที่ 1 จุมลงในน้ํารอน แลวพับผาเปนรูปสี่เหลี่ยมแลวนําผาไปประคบสวน 
    ที่ตองการ 
4. ผาสวนที่ 2, 3 ทําเหมือนขอ 3  
5. การประคบความรอนชื้นแตละสวนนาน1–2 นาทีทําซ้ํากันจนกระทั่งนํ้าเย็น 3–5 นาที 

 ขอควรระวัง 
   1.  การประคบความรอนชื้น ควรจะทดสอบวาผารอนเกินไปหรือไมถารอนเกินไปจะทํา

ใหผิวหนังเกิดพองขึ้นได ควรทดสอบกับทองแขนกอนทําประคบในสวนที่ตองการ 
   2 . ปวยเปนปวยโรคเบาหวาน อัมพาต  ผูสูงอายุ เด็กเล็ก  ควรระมัดระวังเปนพิเศษอาจ

เกิดพุพอง เน่ืองจากผูปวยมีความรูสึกชา สวนเด็กผิวจะบอบบาง 
  3.  กรณีใหความรอนรักษาสวนของแขนขา จะทําใหการไหลเวียนเลือดไปยังระบบ

ทางเดินอาหารลดลง และการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร ตลอดจนน้ําหลั่งตางๆนอยลงดวย 
เพราะฉะน้ันไมควรใหความรอนแกสวนของแขนขาเปนบริเวณกวางและนาน ภายหลังรับประทาน
อาหารใหมๆ จะทําใหเกิดทองอืดทองเฟอได เพราะวาจะทําใหระบบการยอยอาหารทํางานลดลง 

   4.  เพศชาย ควรระวังอยาแช ในน้ําอุณหภูมิสูงกวา 35 องศาเซลเซียสเปนเวลานานๆ 
เพราะจะทําใหเปนหมันชั่วคราวได เน่ืองจากตอมอัณฑะจะไมทํางาน เม่ืออยูในอุณหภูมิสูงกวา 35 
องศาเซลเซียสเปนเวลานานๆ 
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4.  ทาบริหารรางกาย 
 ทําทาบริหารรางกายหรือการออกกําลังกาย สามารถปองกันและบรรเทาอาการปวดคอได  
ดังกลาวไวดังน้ี (สุรศักดิ์ ศรีสุข. 2538: 24-25) 
 4.1  การบริหารคอเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อคอโดยการออกกําลังคอให
เคลื่อนไหวที่จะกลาวถึงน้ี แตละทาทํา 5- 10 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น 
 กมและเงยหนา  คอยๆ กมหนาใหคางจรดกับอก แลวเงยชาๆ ใหมากที่สุด  แลวตะแคง
ซายขวา หนาตรงๆคอยๆตะแคงซาย พยายามใหหูจรดไหลซาย โดยไมยกไหลขึ้น กลับที่เดิม แลว
คอยๆตะแคงใหหูขวาจรดไหลขวาในลักษณะเดียวกัน  ตอไปหันหนาซายขวา หมุนศีรษะหันหนาไป
ทางซายชาๆ โดยพยายามใหปลายคางอยูในแนวเดียวกับไหลซายแลวหมุนศีรษะกลับมาและไปยัง
ดานตรงขามเชนกัน 

4.2 การบริหารเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อคอ การออกกําลังคอชุดนี้ควรทํา
หลังจากทําทาออกกําลังขอ 4.1 ไดโดยไมมีอาการเจ็บปวดปวดใดๆ มีวิธีการทําคลายคลึงกับขอ 4.1 
เพียงแตใหใชมือตานการเคลื่อนไหวของศีรษะในทิศทางตรงกันขาม (แรงตานพอประมาณ) เกร็งไว 
5- 10 วินาที แลวพัก แตละทาทํา 5 – 10 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น 
 กมคอ ใชมือกดที่หนาผากตานกับความพยายามที่จะกมศีรษะลง  ตอไปเงยหนา เอาฝา
มือประสานเหนือทายทอยกดมาดานหนา ขณะที่พยายามจะเงยศีรษะไปขางหลัง  แลวตะแคงคอ ใช
มือซายวางที่ศีรษะเหนือหูซาย ตานกับความพยายามที่จะตะแคงหนาใหหูซายไปจรดไหล ใชมือขวา
วางที่ศีรษะเหนือหูขวาทําแบบเดียวกัน  ตอไปหันหนา ใชมือซายออกแรงยันที่หนาหูซายขณะที่
พยายามหันหนาไปทางซาย แลวทําสลับกันโดยใชมือขวายันหนาหูขวาขณะที่หันหนาไปทางขวา 
 4.3  การบริหารทาฤๅษีดัดตน เปนการออกกําลังกาย เพ่ือเปนการยืดกลามเน้ือ บา  ไหล   
คอ เพ่ือลดอาการปวดบา  ตนคอ  และศีรษะ ในทาบริหารรางกาย ใหทําทาและ 5-10 ครั้ง วันละ 2 
ครั้ง เชา-เย็น มีทาตางๆ ดังน้ี (เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ. 2552: 39-43)    
  4.3.1 ทาดัดตนแกลมเจ็บศีรษะ และตามัว 
ทาเตรียม น่ังขัดสมาธิ มือทั้งสองขางประสานกันประมาณระดับลิ้นป 
ทาบริหาร เริ่มโดยสูดลมหายใจเขาใหลึกที่สุด พรอมเหยียดแขน ดัด 
ใหฝามือยื่นไปทางดานซายใหมากที่สุดโดยใหลําตัวตรง     หนาตรง 
แขนตึง กลั้นลมหายใจไวสักครู      แลวผอนลมหายใจออกพรอมกับ 
งอแขนทั้งสองขางกลับมาอยูในทาเตรียม    ทําซ้ําเชนเดิมแตเปลี่ยน 
เปนเหยียดแขนดัดใหฝามือยื่นไปทางดานขวา      ทําซ้ําเชนเดิมแต 
เปลี่ยนเปนเหยียดแขน ดัดใหฝามือยื่นไปทางดานหนาทําซ้ําเชนเดิม 
แตเปลี่ยนเปนเหยียดแขน   ดัดใหชูขึ้นเหนือศีรษะ   แขนทั้งสองขาง 
เหยียดตรง แนบชิดใบหู แลวผอนลมหายใจออก พรอมกับลดแขนลง 
ใหมือทั้งสองขางพักไวบนศีรษะ ในลักษณะหงายมือ 
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 4.3.2 ทาดัดตนแกแขนขัด และแกขัดแขน 
ทาเตรียม น่ังขัดสมาธิ ลําตวัตรง ยกศอกขางซายใหตั้งฉากกับ  ลําตวั  
โดยใหฝามือวางไว  แนบแกมซาย   มือขางขวากุมใตศอกซายที่ตั้งขึ้น 
ทาบริหาร  เริ่มโดยสูดลมหายใจใหลึกที่สุด    พรอมกับใชมือขวาที่กุม 
ศอก ดึงขอศอกซายมาทางแขนขวาใหมากที่สุด พรอมกับเกร็งขอศอก 
ดานซายดานมือขวาไว  ขณะดึงขอศอกฝามือดานที่ตั้งศอกจะถูกดึงให 
ไลไปตามแนวคาง กลั้นลมหายใจไวสักครู ผอนลมหายใจออกพรอมกับ 
ปลอยมือใหกลับมาอยูในทาเตรียม ทําซ้ําเชนเดิมแตเปลี่ยนเปนใชหลัง 
มือซายแนบแกมซาย เริ่มตนทําซ้ําใหม แตเปลี่ยนเปนยกศอกขางขวา 
ใหตั้งฉากกับลําตัวโดยใหฝามือวางไวแนบแกมขวา  มือขางซายกุมใต 
ศอกขวาที่ตั้งขึ้น  
 4.3.3 ทาดัดตนแกไหล ขา และเขา ขา 
ทาเตรียม ยืนกาวขาซายเฉียงออกไปทางซาย    มือขางเดียวกันวาง 
แนบหนาขา   มือขวาทาวอยูบนสะโพกในลักษณะคว่ํามือ   สนมือดัน 
สะโพก ปลายมือเฉียงไปทางดานหลัง 
 ทาบริหาร เริ่มโดยสูดลมหายใจเขาใหลึกที่สุด พรอมกับ 
คอยๆ ยอตัวทิ้งนํ้าหนักลงไปบนขาขางซายที่กาวออกไป ขณะยอตัว 
คอยๆ บิดตัวใหหันหนาไปทางดานขวา  ชาๆ  โดยขาซายจะยอ  ขา 
ขวาจะตึง  กลั้นลมหายใจไวสักครูพรอมกับกดเนนสนมือที่ทาวอยูบน 
สะโพก   แลวผอนลมหายใจออกพรอมกับคอยๆ   เปลี่ยนกลับมาอยู 
ในทาเตรียม ทําซ้ําเชนเดิม 
 
 
5 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค 
 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค (The protection motivation theory) มีขึ้นครั้งแรกใน
ป ค.ศ. 1975 โดยโรเจอรส (Rogers. 1975: 93) โดยเริ่มตนจากการกระตุนใหเกิดความกลัว ทฤษฎี
น้ีมีสวนประกอบรวมกันระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ( health belief model ) และทฤษฎี
ความคาดหวังในการสามารถของตนเอง ( Self efficacy theory ) น้ันคือการวมเอาปจจัยที่ทําใหเกิด
การรับรูในภาพรวมของบุคคล ซ่ึงการรับรูน้ีเปนตัวเชื่อมโยงที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเจตคติและ
พฤติกรรม ตอมาไดถูกปรับปรุงแกไขใหมและนํามาใชในป ค.ศ.1983 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกัน
โรคนี้ ไดเนนเกี่ยวกับการประเมินการรับรูดานขอมูลขาวสารในการเผยแพรสื่อสาร การประเมินการ
รับรูน้ีมาจากสื่อกลางที่ทําใหเกิดความกลัว ซ่ึงขึ้นอยูกับจํานวนของสื่อที่มากระตุน และในการ
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ตรวจสอบการประเมินการรับรูของโรเจอรส ( Mackay. 1992: 25; citing Roger. 1975. Journal of 
psychology. pp. 93-114) ไดกําหนดตัวแปรที่ทําใหบุคคลเกิดความกลัว 3 ตัวแปร คือ ความรุนแรง
ของโรค (Noxiousness) การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (Perceived probability) ความ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response efficacy) แสดงดังภาพประกอบ 2         
 
 
                                                                            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  รูปแบบด้ังเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรส ป ค.ศ.1975 
 ที่มา: กองสุขศึกษาสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.(2542): หนา36. (อางอิงจาก 
Rogers. (1975). Journal of Psychology. p.99 ) 
 
 
 
 

ความรุนแรงของโรค 
(Noxiousness) 

การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของ
การเปนโรค 

(Perceived probability) 

ความคาดหวงัใน
ประสิทธผิลของการ

ตอบสนอง 
(Response efficacy) 

การประเมิน 
ความรุนแรง 

ความคาดหวงั 
มีโอกาสสัมผัส 
กับโรคหรือ 
เผชิญหนา 

แรงจูงใจ 
เพ่ือ

ปองกัน 

ความเชื่อใน
ความสามารถ
ของการ
ตอบสนองตอ
การเผชิญ
ปญหา 

ความตั้งใจ
ที่จะ

ตอบสนอง 

สวนประกอบที่ทําใหเกิดโรค         สื่อกลางของกระบวนการการเรยีนรู   การเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ
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 ตอมาแมดดุกสและโรเจอรส ( กองสุขศึกษา  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . 2542; 
citing Mackay.  1992AIDS and Protection Motivation Theory (PMT): Effects of Imagined 
cenarios on Intent to use Condoms. p.25) ไดเพ่ิมตัวแปรที่ 4 คือ ความคาดหวังในความสามารถ
ของตน (Self-efficacy Expectancy) ซ่ึงโรเจอรสไดอธิบายวาที่บุคคลจะปฏิบัติตามคําแนะนํานั้น
ขึ้นอยูกับความเชื่อของบุคคลวา บุคคลนั้นมีความสามารถในการปฏิบัติตามคําแนะนําหรือไม การที่
จะเกิดแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกตองน้ัน ลักษณะของแรงจูงใจในการ
ปองกันโรคจะไมทําใหเกิดอารมณกลัว แตจะทําใหบุคคลมีความตั้งใจ และยอมรับที่ปฏิบัติตามเพื่อ
จะไดรับผลดีจากการปฏิบัติตามนั้น 
   จากวิวัฒนาการของทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคของโรเจอรสไดพยายามปรับปรุง 
โดยนําตัวแปรทั้ง 4 คือ การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ความ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง มาสรุป
เปนกระบวนการรับรู 2 รูปแบบ คือ 
 1.การประเมินอันตรายตอสุขภาพ (Threat appraisal) ประกอบไปดวยการรับรู 2 
ลักษณะ คือ  
    1.1 การรับรูความรุนแรงของโรค (Noxiousness)  
         การรับรูความรุนแรงของโรค หมายถึงความเชื่อที่บุคคลเปนผูประเมินเองในดาน
ความรุนแรงของโรคที่มีตอรางกาย กอใหเกิดความพิการ เสียชีวิต ความยากลําบาก และการตองใช
ระยะเวลานานในการรักษา การเกิดโรคแทรกซอน หรือมีผลกระทบตอบทบาทสังคมของตนซึ่งการ
รับรูความรุนแรงของโรคที่กลาวนั้น อาจมีความแตกตางจากความรุนแรงของโรคที่แพทยเปนผู
ประเมิน (กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข. 2542: 25) การรับรูความรุนแรงของโรคน้ีสามารถ
พัฒนาไดจากการขูวาถากระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมบางอยาง จะทําใหบุคคลไดผลลัพธรายแรง 
โดยใชสื่อเปนสิ่งสําคัญในการเผยแพรขาวสารที่คุกคามตอสุขภาพ ลักษณะขอความที่ปรากฏ เชน มี
อันตรายถึงชีวิต หรือบรรยายวาไมทําใหเกิดอันตรายรุนแรง เชน ระคายเคืองปอดเล็กนอย 
โดยทั่วไปขอมูลที่ทําใหเกิดความกลัวสูงจะสงผลใหบุคคลเปลี่ยนเจตคติ และมีพฤติกรรมไดมากกวา
ขอมูลที่ทําใหกลัวเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามขอมูลที่ทําใหเกิดความกลัวสูง อาจไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยตรง แตหากใชการกระตุนหรือการปลุกเรารวมกับการขูอาจสงผลให
ขอมูลน้ันมีลักษณะเดนชัดเจน (กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข. 2542: 36; อางอิงจาก Macay. 
1992. AIDS and Protertion Motivation Theory (PMT): Effects of Imagined Scenarios on 
Intent to use Condoms. P. 27) ขณะที่ใชสื่อเปนการกระตุนจะทําใหบุคคลรับรูความรุนแรงของโรค 
ดีกวาการกระตุนตามปกติ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมได (Macay, Bruce 
C. 1992: 27; citing Roger; & Newborn. 1976. Journul of Personality and Social Psycholgy. p. 
54-61) ในการตรวจสอบองคประกอบเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการรับรูถึงอันตรายในระดับสูงๆ พบวามี
ผลตอความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชวยใหรางกายแข็งแรงและทําใหไมเกิดอันตราย 
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    1.2  การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived probability) 
         การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค หมายถึง ความเชื่อหรือการคาดคะเนวาตนมี
โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหรือปญหาสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย ถาการรับรูของ
ผูปวย หมายถึง ความเชื่อตอความถูกตองของการวินิจฉัยโรคของแพทย การคาดคะเนถึงโอกาสเกิด
โรคซ้ําและความรูสึกของผูปวยวาตนเองงายตอการปวยเปนโรคตางๆ (กองสุขศึกษา กระทรวง
สาธารณสุข 2542: 25) การทําใหเกิดการรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจะใชการสื่อสารโดยการขูที่
คุกคามตอสุขภาพ ซ่ึงจะทําใหบุคคลเชื่อวาตนกําลังตกอยูในภาวะเสี่ยง แตวิธีน้ียังไมใชแนวทางที่จะ
ทําใหบุคคลรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคที่ดี (กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข.2542: 36; อางอิงจาก Macay 1992. AIDS and Protection Motivation Theory (PMT): 
Effects of Imagined Scenarios on Intent to use Condoms. p.28) เน่ืองจากการรับรูตอโอกาส
เสี่ยงของการเกิดโรค จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแตละบุคคลวาถาไมปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่เกิดขึ้นจะทําใหตนมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคไดสูง ดังนั้นบุคคลที่มีการรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรคสูงจะเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี จึงมีการปฏิบัติตนในการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันตนเองเพ่ือไมใหเกิดโรคขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแมดดุกโรเจอรส (กองสุขศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.2542: 36; อางอิงจาก Macay 1992. AIDS and Protection 
Motivation Theory (PMT): Effects of Imagined Scenarios on Intent to use Condoms. p. 30) ที่
ศึกษาในกลุมผูสูบบุหร่ีโดยใหผูสูบบุหร่ีอานบทความเรื่อง การสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคหัวใจและ
โรคมะเร็งปอด ซ่ึงในบทความแสดงใหเห็นวาการสูบบุหร่ีจะทําใหผูสูบมีโอกาสเสี่ยงตอการเปน
โรคมะเร็งปอดและโรคหัวใจ จากรายงานการศึกษาพบวา ผูสูบบุหร่ีสวนมากมีความหวังวาตน
สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง และมีความตั้งใจที่จะลดหรือเลิกบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ดังนั้นการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจะมีผลตอความตั้งใจของบุคคลในการปฏิบัติตนเพื่อ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง 
  การรับรูในความรุนแรงของโรค และการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค ซ่ึงการรับรูน้ีจะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรม อีกทั้งอาจสงผลใหบุคคลเกิดการปรับตัวตอบสนอง 
หรือเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และอาจเกิดการปรับตัวตอบสนองหรืออาจเกิดพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมพึงประสงค อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคก็คือ ความพึงพอใจในตนเอง (Intrinsic rewards) และความพึงพอใจภายนอก (Extrinsic 
rewards) เชน การเปนที่ยอมรับของสังคม เม่ือตนเองมีพฤติกรรมปองกันโรค 
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 2. การประเมินการเผชิญปญหา (Coping appraisal) ประกอบดวยการรับรู 2 ลักษณะ 
คือ   
     2.1 ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response efficacy) 
         ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง หมายถึง การที่บุคคลทราบถึงผลดี
ของการปฏิบัติตามคําแนะนําวาจะชวยลดการเกิดโรค สามารถกระทําโดยการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคซึ่งเปนการสื่อสาร ที่ทําใหบุคคลเกิดความ
กลัวเกี่ยวกับสุขภาพ   โดยปกติการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของการลดพฤติกรรมที่ไมถูกตอง (กอง
สุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.2542: 38) 
     2.2 ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) 
          ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง เปนตัวแปรที่เพ่ิมขึ้นในทฤษฎีแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรคของโรเจอรส ดังน้ันจึงเห็นไดวาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีพ้ืนฐานมาจากแบบ
แผนความเชื่อดานสุขภาพและทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของตนเองของแบนดูรา ซ่ึง
แบนดูราเชื่อวากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาขึ้นอยูกับความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองที่มีตอทางเลือกนั้นๆ ซ่ึงการสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเองที่จะเลือก
ทางเลือกดังกลาวสามารถกระทําไดหลายวิธีเชน การเลียนแบบ การเรียนรู หรือการสอนดวยคําพูด 
กลาวโดยสรุป การที่บุคคลจะปฏิบัติตามคําแนะนํานั้น เน้ือหาของขอมูลขาวสารควรจะมีผลทําให
บุคคลปฏิบัติตามไดจริงจึงจะมีผลทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับสูงสุด และเปน
พ้ืนฐานใหบุคคลปฏิบัติตามอยางแทจริง 
      ความคาดหวังในความสามารถของตนในการหลีกเลี่ยงอันตรายใหสําเร็จลงได และการ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ทิศทางที่พึงประสงค  แตสิ่งที่ทําใหเกิดความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองลดลง คือ 
ความไมสะดวก คาใชจาย ความไมนาชื่นชม ความยากลําบาก ความสับสนยุงยาก อาการแทรกซอน 
และความไมสอดคลองในการดําเนินชีวิต ปฏิสัมพันธระหวางความคาดหวังในผลลัพธของการ
ตอบสนองและความคาดหวังในความสามารถของตนเองเปนสิ่งสําคัญมากตอความตั้งใจ ซ่ึงความ
ตั้งใจที่จะแกไขปญหาเปนสิ่งสําคัญที่สุดและตองพยายามสรางใหเกิดขึ้น และรักษาความตั้งใจนั้นให
ม่ันคง ปฏิสัมพันธระหวางการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและการรับรูความคาดหวังในผลลัพธ
การตอบสนองก็มีความสําคัญเชนกัน กลาวคือ ถาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง และการรับรู
ความคาดหวังในผลลัพธการตอบสนองสูงดวย ก็จะมีผลเพ่ิมความตั้งใจ ในทางกลับกันถาการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง แตการรับรูความคาดหวังในผลลัพธการตอบสนองต่ํา ก็จะลดลงใน
ความตั้งใจ บุคคลจะรูสึกวาไมสามารถปองกันตนเองไดใน 2 กรณี ถาผลลัพธตอการตอบสนองตอ
การเผชิญปญหาที่มีอยูไมมีประสิทธิภาพ และถาเขาเชื่อวาตนเองไมมีความสามารถที่จะตอบสนอง
ตอการเผชิญปญหาได ดังน้ันถาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคต่ํา ก็จะตองเพ่ิมการรับรูความ
คาดหวังในผลลัพธการตอบสนอง และความคาดหวังในความสามารถของตนเองใหสูงจึงจะเพ่ิม



 27 

ความตั้งใจขึ้นได อยางไรก็ดีความตั้งใจแบบสูงที่สุดเม่ือการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง การ
รับรูความคาดหวังในความสามารถของตนสูง และการรับรูความคาดหวังในผลลัพธการตอบสนองสูง 
 
 กระบวนการรับรูดังกลาว เกิดจากอิทธิพลของแหลงขอมูลขาวสาร คือ สิ่งแวดลอม การ
พูด ชักถาม การเรียนรูจากการสังเกต และลักษณะบุคลิกภาพ หรือประสบการณที่บุคคลไดรับ 
แสดงดังภาพประกอบ 3 (กองสุขศึกษา  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.2542: 41; อางอิงจาก 
Dunn; & Roger. 1986. Health Education Research Theory and Practice. p.153-160) 
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ภาพประกอบ 3 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรสที่ไดรับการพัฒนา ป ค.ศ.1983 
  ที่มา: กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2542): หนา41. (อางอิงจาก 
Dunn; & Roger. 1986. Health Education Research Theory and Practice. p. 153-160) 
 
 
 
 

   แหลงขอมูล                                                              รูปแบบ 
ขาวสาร                ส่ือกลางของกระบวนการรับรู                       เผชิญา
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2.ลักษณะของ    
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 1.สภาพแวดลอม 
- การพูดชักชวน 
- การเรียนรู         
21การสังเกต 
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 กลาวโดยสรุป ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคมีความเชื่อวาแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคจะ
กระทําไดดีที่สุดเม่ือ 
 1. บุคคลเห็นวาโรคอันตรายตอสุขภาพรุนแรง 
 2. บุคคลมีความรูสึกวาตนออนแอ หรือเสี่ยงตออันตราย 
 3. เชื่อวาการตอบสนองโดยการปรับตัว เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะกําจัดอันตรายนั้น 
 4. บุคคลที่เชื่อม่ันในตัวเองวาจะสามารถปรับตัว เพ่ือตอบหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น
ไดอยางสมบูรณ 
 5. ผลดีจากการตอบสนอง ดวยการปรับตัวแบบที่ไมพึงประสงคน้ันมีนอย 
 6. อุปสรรคเกี่ยวกับการปรับตัวหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นต่ํา 
 
 ปจจัยที่มีอิทธิผลตอการรับรูความสามารถของตนเอง แบนดูรา (Bandura) ไดเสนอแนะ
วิธีการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง ไว 4 วิธี คือ (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2539: 59-60; 
อางอิงจาก Evans. 1989)   
 1.  ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery  Experiences) เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง เน่ืองจากเปนประสบการณโดยตรง  
ความสําเร็จทําใหเพ่ิมความสามารถของตนเอง ดังน้ันการที่จะพัฒนาการรับรูความสามารถตนเอง   
จึงจําเปนที่จะตองฝกใหบุคคลมีทักษะเพียงพอ ที่จะประสบความสําเร็จได พรอมกับทําใหบุคคลรับรู
วา เขามีความสามารถจะกระทําได  ซ่ึงจะทําใหเขาสามารถใชทักษะที่ไดรับการฝกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  บุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถ  จะไมยอมแพอะไรงาย ๆ แตจะพยายาม
ทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

2. การใชตัวแบบ (Modeling) การที่ผูสังเกตไดสังเกตตัวแบบ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
ซับซอนและไดรับผลที่พึงพอใจ จะทําใหผูสังเกตฝกความรูสึกวา ผูสังเกตก็สามารถประสบ
ความสําเร็จได  ถาพยายามอยางจริงจังและไมยอทอ  ลักษณะการใชตัวแบบที่สงผลตอความรูสึกวา
ผูสังเกตมีความสามารถที่จะทําไดน้ัน ไดแก การแกปญหาของบุคคลที่มีความกลัวตอสิ่งตาง ๆ โดย
ใหดูจากตัวแบบที่มีลักษณะคลายกับผูสังเกต ซ่ึงสามารถทําใหลดความกลัวลงได 

3. การใชคําพูดชักจูงใจ (Verbal Persuasion) เปนการบอกวาบุคคลนั้นมีความสามารถ 
ที่จะประสบความสําเร็จได วิธีการน้ีคอนขางใชงายและใชกันทั่วไป  แบนดูรา กลาววาการใชคําพูด
ชักจูงน้ันไมคอยไดผลนัก การที่จะทําใหบุคคลสามารถพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง  
(สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2539: 60; อางอิงจาก Evans. 1989) ซ่ึงถาจะใหไดผล ควรจะใชรวมกับการ
ทําใหบุคคลมีประสบการณของความสําเร็จ ซ่ึงอาจจะตองคอยๆ สรางความสามารถใหกับบุคคล
อยางคอยเปนคอยไป และใหเกิดความสําเร็จตามลําดับขั้นตอน พรอมทั้งการใชคําพูดชักจูงรวมกัน 
ยอมจะไดผลดีในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง 
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4. การกระตุนทางอารมณ  (Emotional Arousal)  ถาบุคคลไมถูกกระตุนทางอารมณทาง
ลบ  เชน  อยูในสภาพถูกขมขู  จะทําใหเกิดการรับรูความสามารถของตนดีขึ้น  อันจะทําใหการ
แสดงออกถึงความสามารถดีขึ้นดวย 
 

โปรแกรมสุขศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ไดใชตัวแบบที่ประสบผลสําเร็จในการดูแลตนเองโดย
คัดเลือกจากสมาชิกกลุมซ่ึงกระบวนการของการเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบ  ประกอบดวย 4 
กระบวนการ (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2539: 51-53; อางอิงจาก Bandura.1989) คือ 

1. กระบวนการตั้งใจ  (Attentional  Processes)  กระบวนการตั้งใจจะเปนตัวกําหนดวา 
บุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบ  องคประกอบที่มีผลตอกระบวนการตั้งใจมี  2  ประการ  คือ 

1.1 องคประกอบของตัวแบบ  พบวา ตัวแบบที่ทําใหบุคคลมีความตั้งใจจะสังเกตนั้น
ตองเปนตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัด   ทําใหผูสังเกตเกิดความพึงพอใจ   พฤติกรรมที่แสดงออกไม
สลับซับซอนมากนัก จิตใจรวมทั้งพฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงนั้น  ควรมีคุณคาในการใชประโยชน
ดวย 

1.2 องคประกอบของผูสังเกต ไดแก ความสามารถในการรับรู  รวมทั้งการเห็น  การ
ไดยินการรับรูรส กลิ่น และสัมผัส จุดของการรับรู ความสามารถทางปญญา  ระดับของการตื่นตัว  
และความชอบที่เคยไดเรียนรูมากอน 

2. กระบวนการเก็บจํา (Retention Processes) ผูสังเกตจะไดรับอิทธิพล  ถาสามารถจดจํา
ลักษณะของตัวแบบ  ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเก็บจํา คือ การเก็บรหัสเปนสัญลักษณ เพ่ือให
งายแกการจํา การจัดระบบโครงสรางทางปญญา การซักซอมลักษณะของตัวแบบที่สังเกตใน
ความคิดของตนเอง การซักซอมดวยการกระทํา ความสามารถทางปญญาและโครงสรางทางปญญา 

3. กระบวนการกระทํา (Production Processes) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตแปลง
สัญลักษณที่เก็บจําไวมาเปนการกระทํา ซ่ึงจะขึ้นอยูกับสิ่งที่จําไดในการสังเกตการกระทําของตนเอง   
การไดขอมูลยอนกลับจากการกระทําของตนเอง การเทียบเคียงการกระทํากับภาพที่จําได และ
ลักษณะของผูสังเกต ซ่ึงไดแก ความสามารถทางกาย และทักษะในพฤติกรรมยอยๆ ตางๆ ที่จะทํา
ใหสามารถแสดงพฤติกรรมไดตามตัวแบบ 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivational  Processes) บุคคลที่เกิดการเรียนรูแลวจะแสดง
พฤติกรรมหรือไมน้ัน ยอมขึ้นอยูกับกระบวนการจูงใจ ซ่ึงประกอบดวยสิ่งลอใจจากภายนอก ซ่ึงตอง
กระตุนการรับรู เปนสิ่งของที่จับตองได เปนที่ยอมรับของสังคมซึ่งอาจเปนวัตถุ สิ่งของ หรือการ
ประเมินตนเอง และผูสังเกตมีความพึงพอใจในสิ่งลอใจนั้น 
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ตัวแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             เทียบเคียง                   
             กับตัวแบบ 
 
 

 

กระบวนการตั้งใจ กระบวนการเก็บจํา 

องคประกอบของตัวแบบ 
     เดนชัด 
     กอใหเกิดความพอใจ 
     ไมซับซอน 
     ดึงดูดใจ 
     มีคุณคา  
ผูสังเกต 
     ความสามารถในการรับรู 
     ชุดของการรับรู 
     ความสามารถทางปญญา 
     ระดับของการตื่นตัว 
     ความชอบจากการเรียนรูมากอน 

 การเก็บรหัสเปนสัญลักษณ 
   การจัดระบบโครงสรางทาง-
   ปญญา 
   การซักซอมทางปญญา 
   การซักซอมดวยการกระทํา 
 
 
ผูสังเกต 
       ทักษะทางปญญา 
       โครงสรางทางปญญา 

กระบวนการกระทํา กระบวนการจูงใจ 

 ส่ิงที่จําไดในการสังเกตการกระทํา 
 การไดขอมูลปอนกลับ 
 การเทียบเคียงการกระทํากับ-
 ภายในปญญา 
 
 
 
 
 
ผูสังเกต 
     ความสามารถทางรางกาย 
     ทักษะในพฤติกรรมยอย ๆ 

ส่ิงลอใจภายนอก 
     การรับรู 
     วัตถุ  ส่ิงของ 
     สังคม 
     ควบคุม 
     ส่ิงลอใจท่ีเห็นผูอ่ืนไดรับ 
ส่ิงลอใจตนเอง 
     วัตถุส่ิงของ 
     การประเมนิตนเอง 
ผูสังเกต 
     ความพึงพอใจในสิ่งลอใจ 
     ความลําเอียงจากการเปรียบ - 
     เทียบทางสังคม 
     มาตรฐานภายในของตนเอง 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการ ของการเรียนรูจากการสังเกต  
 ที่มา: สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. (2539): หนา 53. 
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การสรางกรอบโปรแกรมสุขศึกษาทางทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรส 
จากทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคของโรเจอรส ผูวิจัยไดนําทฤษฎีมาประยุกตใช เพ่ือ

สรางใหเกิดพฤติกรรมการปองกันโรคที่เกิดจากภาวะปวดบา ตนคอ ศีรษะ ของผูปวย ซ่ึง
ประกอบดวยกระบวนการรับรู 2 แบบ คือการประเมินอันตรายตอสุขภาพ และการประเมินเผชิญ
ปญหา แสดงดังภาพประกอบ 4 
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    แหลงขอมูล                                                                                  รูปแบบการ      
 ขาวสาร           สื่อกลางของกระบวนการรับรู                       เผชิญปญหา 

- ความคาดหวัง
ในผลดีของ
พฤติกรรมการ
ปองกันโรคปวด
บา ตนคอ 
ศีรษะ  
- ความสามารถ
ในการปองกัน
โรคปวดบา ตน
คอ ศีรษะ  
 

แรงจูงใจ
เพ่ือการ
ปองกัน
โรคที่เกิด
จาก การ
ปวดบา 
คอ ศีรษะ  

 -การ
แลกเปล่ียน
ประสบการณ 
-การอภิปราย 
-การสาธิตและ
ฝกปฏิบัติ 

ปจจัยความรูสึกตอบสนองที่เปนไปได 

เพ่ิม ลด 

การรับรู
ความ 

รุนแรง = 

ความพึง
พอใจในการ
แสดง
พฤติกรรมที่
ถูกตอง 

= 

พฤติกรรม
การปองกัน
โรคปวดบา 
คอ ศีรษะ  
สะดวกไม
ยุงยาก
ซับซอน และ
ไมเสยี
คาใชจาย
มาก 

ภาพประกอบ 4 การสรางพฤติกรรมการปองกันโรคที่เกิดจากภาวะปวดบา คอ ศรีษะ ตามทฤษฎีแรงจูงใจ   
เพ่ือปองกันโรคของโรเจอรส 

พฤติกรรมปองกนั
โรคปวดบา ตนคอ 
ศีรษะ 
- การนวด 
- การประคบความ
รอนชื้น 
- การบริหารรางกาย 
- การประกอบกิจวัตร
ประจําวัน 

ทําใหเกิด
ความกลัว
โรคปวดบา 
ตนคอ 
ศีรษะ  
เชน อาจ
ทําใหเปน
อัมพาต 
หรือ พิการ

การ
ประ 
เมิน
การ
เผชิญ
ปญหา 

การ
ประเมิน
อันตราย 

พฤติกรรมที่
ไมถูกตองเชน 
ไมออกกําลัง
กาย ดวยการ
ยืดกลามเนื้อ 
อิริยาบถที่ผิด
สุขลักษณะ 

พฤติกรรมที่
ถูกตองเชน 
การนวด 
การประคบ
ความรอน
ช้ืน 
หลีกเลี่ยง
การนั่ง
ทํางานนาน
เกินควร ไม
เปล่ียน



 34 

5.3 วิธีทางสุขศึกษา (Methods of Health Education) 
สุขศึกษาหมายถึงกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรู อันจะนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุมคนตางๆ เชน นักเรียน ผูนําชุมชน หญิงตั้งครรภ เพ่ือใหสามารถดูแล
ตนเองไดระดับหน่ึง สามารถปองกันการเจ็บปวยดวยโรคทั้งทางกายและจิตใจ  การปรับตัวให
ยอมรับสภาวะเจ็บปวยและการรักษา การฟนฟูสุขภาพภายหลังการเจ็บปวย มิใหกลับซํ้าดวยโรค
เดิม (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน. 2539: 2) 

วิธีการทางสุขศึกษา  เปนกระบวนการที่วางแผนไวอยางมีระบบ    และมีจุดมุงหมายที่จะ
ใหบุคคลครอบครัว และชุมชนสามารถคิดและหาเหตุผลดวยตนเอง รวมทั้งการเลือกและตัดสินใจที่
จะปฏิบัติตนในทางที่ถูกตองเพ่ือใหเกิดสุขภาพที่ดีตลอดไป (บุญยง เกี่ยวการคา.2535: 37) วิธีการ
ทางสุขศึกษาเปนทั้งศาสตรและศิลป  เพราะความรูวิชาสุขศึกษารวมเอาขอเท็จจริง หลักการและ
แนวคิดที่เกี่ยวกับความเปนอยูของชีวิตมนุษยเขาดวยกัน  เปนวิทยาศาสตรประยุกตสาขาหนึ่งที่ตอง
อาศัยความรูจากวิชาสังคมวิทยา  จิตวิทยา  วิทยาศาสตร  และพฤติกรรมศาสตร  มาใชประสม
ประสานกันเปนการเตรียมประสบการณการเรียนรู  เพ่ือที่จะถายทอดความรู  ขอเท็จจริง  แนวคิด
หลักการที่ถูกตองและเหมาะสมทางดานสุขภาพแกกลุมเปาหมาย  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่แทจริงอัน
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไมชอบใหเปนชอบ  จากสิ่งที่ทําไมไดเปนทําได  เพ่ือสงเสริม
สุขภาพที่ดี (สุรีย  จันทรโมลี. 2526: 2-3)   
 วิธีทางสุขศึกษาการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบดวยวิธีทางสุขศึกษา 4 วิธี คือ 

1. การบรรยาย (Lecture) 
   การบรรยายเปนวิธีการสอนที่มีความคุนเคยกันมาเปนเวลานานพื้นฐานของการถาย
ความรูไปยังผูเรียน มีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดฝง คิด พิจารณา เขาใจเพื่อใหเกิดการเรียนรู ตลอด
ความคิดเห็นตางๆ เพ่ือใหขอมูลจูงบใจและเปลี่ยนแปลงความคิดของกลุมบุคคลในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
เน้ือหาสําหรับการบรรยายตองจัดลําดับใหมีความสัมพันธตอเน่ืองและควรมีการเนนโดยใชภาษาที่
เขาใจงาย ตลอดจนมีตัวอยางที่เปนรูปธรรมประกอบในจุดที่ตองการใหผูเรียนรับรู  หรือเปนการใช
สื่อประกอบการบรรยายเพราะนอกจากจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น ยังทําใหเกิดความ
เขาใจงาย การบรรยายจะมีประสิทธิภาพเมื่อผูบรรยายมีความรูอยางดีในเรื่องที่จะบรรยาย ผูเรียน
ทุกคนตองการที่จะรับฝงเรื่องเดียวกัน ในขณะเดียวกันมีการแจกเอกสารเพื่อใหผูเรียนศึกษาดวย
ตนเอง และเอกสารเปนแนวทางในการอภิปรายเพื่อเปนการติดตามการบรรยาย  
(สุรี   จันทร. 2527: 63-68) 
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 2.  การอภิปรายกลุม (Group Discussion) 
การอภิปรายกลุมเปนวิธีการใหความรูโดยใชเทคนิค กระบวนการกลุม (วินิจ และคมเพชร 

ฉัตรศุภกุล. 2522: 135, Redma. 1980: 1220) เปนวิธีการหนึ่งที่นิยมกันมาก  สามารถใชไดกับ
กลุมเปาหมายทุกระดับการศึกษา ทุกระดับอายุ เพราะเปนการอภิปรายที่ไมไดนําไปสูการหาคําตอบ
ที่ตายตัวหรือคําตอบที่แนนอน การประชุมจะชวยใหสมาชิกกลุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็นและประสบการณ ไดระบายความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ชวยใหสมาชิกกลุมแสวงหา
ขอเท็จจริง แยกแยะความเขาใจของตนเอง  นอกจากนี้การประชุมกลุมชวยใหสมาชิกไดใชความคิด
พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบทุกแงทุกมุมในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง เพ่ือจะไดนําไปประยุกตใชไดใน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม (สุรีย  จันทรโมลี. 2527: 100-101) 

การอภิปรายกลุม หมายถึง การประชุมพิจารณาหรืออภิปรายกันระหวางบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยผูนํากลุมและสมาชิกจํานวนตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกันอภิปรายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่
ผูเขารวมกลุมสนใจหรือมีประโยชนรวมกัน การอภิปรายกลุมถูกนํามาใชอยางมากในการใหสุขศึกษา
แกกลุมเปาหมายซึ่งจะชวยใหสมาชิกในกลุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นและ
ประสบการณ  ไดเขาใจตนเอง  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยาง
เต็มที่  สมาชิกใหความรวมมือในการชวยกันแกปญหา  นอกจากนี้การอภิปรายกลุมยังชวยฝกให
ผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน  การเขากับสภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ฝกฝนการสะทอน
ความคิดในการแกปญหารวมกัน   
 การทํากิจกรรมรวมกันอิทธิพลของกลุมจะมีสวนชวยใหสมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ  ตัดสินใจดวยความสมัครใจและเกิดการยอมรับ  ซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรมที่ถาวร
ตอไป (ปาริชาติ  ฉายสีศิริ. 2534: 25) การอภิปรายกลุมมีวัตถุประสงค คือ 

1. ใหสมาชิกในกลุมทราบเรื่องราวและสนใจตอปญหาของกลุม 
2. ใหสมาชิกไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยเสรี 
3. พิจารณาเรื่องที่เปนประโยชนรวมกันของสมาชิก 
4. พัฒนาสมาชิกใหมีลักษณะการเปนผูนําในดานการอภิปราย 
5. เสริมสรางระบบการประชุมกลุมในหมูคณะหรือองคกร และสงเสริมความเขาใจ 

อันดีระหวางสมาชิก 
6. รวบรวมความคิดของบุคคลในฐานะที่เปนสมาชิกกลุม 
7. เปนการสํารวจปญหา 
8. เปนการใชความคิดจากกลุมแกปญหาใดปญหาหนึ่ง 
9. เปนการตกลงกันในกลุมสมาชิกเพื่อการวางแผนดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเปนผูนํากลุมอภิปรายและมีผูปวยโรคปวดบา คอ ศีรษะ  เปน
สมาชิกจํานวน 2 คน ขึ้นไป ทุกคนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับโรคปวดบา คอ ศีรษะ ตลอดจนปญหา
และอาการของแตละคน  ซ่ึงวัตถุประสงคของการอภิปรายกลุม  เพ่ือใหผูปวยโรคปวดบา คอ ศีรษะ 
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มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ  มีความเขาใจตนเอง  รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน แกปญหารวมกัน  ตลอดจนการทํากิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงชวยใหผูปวยไดใชความ
คิดเห็นของตนเองและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นอิทธิพลของกลุมจะมีสวนชวย
ใหผูปวยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดวยการยอมรับและสมัครใจ ซ่ึงจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอยางถาวรตอไป 
  
  3. การสาธิต  (Demonstration) 
 การสาธิตเปนวิธีการสอนชนิดหนึ่ง ที่มีการจัดเตรียมการเสนอความรู  ขอเท็จจริงหลักการ
แนวทางการปฏิบัติ   โดยมีเครื่องมือ  อุปกรณประกอบการสาธิตมีการอธิบายใหเหตุผลประกอบการ
แสดง  ใหมองเห็นกระบวนการกระทําที่แนนอน  ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในกิจกรรมที่เรียนอยาง
ชัดเจน  การสอนแบบสาธิตมีความหมายหลายประการ  เชนการสอนแบบสาธิต  มุงเนนใหเห็นทักษะ
การใชมือในการทําการสาธิตยังรวมทั้งการใชโสตทัศนูปกรณ ประกอบการสาธิตรวมทั้งการฉาย
ภาพยนตร สไลด ประกอบ 
    การสาธิต หมายถึง การสอนโดยมีการอธิบายประกอบการใชเครื่องมือ วัสดุโดยมีผูเรียน
คอยดู  เนนการเรียนรูที่เกิดจากการสังเกตโดยทั่วๆ ไป ครูหรือวิทยากรจะแสดงใหชมกอน ในชวง
หลังจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัดทําภายใตการควบคุมของครูหรือผูนิเทศ 
 การสาธิตคือการตระเตรียมการเสนอกิจกรรม กระบวนการ การดําเนินการบางอยาง
ลวงหนาอยางรอบคอบ แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติควบคูไปกับการอธิบายทุกขั้นตอน  การตั้งคําถาม  
การย้ําถึงขั้นตอนที่สําคัญที่ตองเขาใจ เพ่ือจะไดปฏิบัติตามไดถูกตอง 
 การสาธิต ไดนํามาใชวงการวิชาชีพตางๆ อยางกวางขวาง เชน ดานการแพทย  และการ
สาธารณสุข สังคม บริหารธุรกิจ การโฆษณาสินคา การเกษตร การศึกษา และการฝกอบรมตางๆ
การสาธิตสามารถนํามาประยุกตใชกับกลุมเปาหมายทุกระดับการศึกษา สามารถใชไดกับทุกยุคทุก
สมัย การสาธิตมีโอกาสที่จะใชแทรกเขาไปในเนื้อหาบางเรื่อง เปนการชวยไมใหผูเรียนสับสนยุงยาก  
ไดเรียนรูตามขั้นตอน งายตอการเขาใจ เชน การสอนผูปวยโรคเบาหวานใหสามารถตรวจปสสาวะ
เพ่ือหาจํานวนน้ําตาลดวยตัวเอง  การสอนแมใหอาบนํ้าเด็ก  วิธีการใชกระเปาเยี่ยมบานของ
พยาบาลสาธารณสุข  สาธิตการทําแผล  การแปรงฟนใหถูกวิธี  การสอนในสิ่งเหลานี้  ผูเรียนจะตอง
ปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง จะใชวิธีการบรรยายอยางเดียวไมไดผลเต็มที่  แตถาใชวิธีการสาธิตจะทํา
ใหเรียนรูไดเร็วถูกตอง ประหยัดเวลา ทําใหบทเรียนนั้นๆ เปนที่นาสนใจ  นาเชื่อถือ  เกิดความ
ประทับใจไมลืม สามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง (สุรีย  จันทรโมลี. 2535: 175) 
 การสาธิต (จินตนา.2539: 36) หมายถึงการแสดงการทดลองหรือการทําใหดู วิธีการสอน
แบบสาธิตเปนวิธีสอนที่จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการเรียนรูไดรวดเร็วและเม่ือผลสัมฤทธิ์
ไดดีกวาวิธีการสอนแบบอื่นๆ อีกหลายวิธี 
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 การสาธิตเปนการแสดงโดยผูสอนใหผูเรียนไดเห็นสภาพการณที่แทจริง โดยแสดงใหเห็น
กระบวนการหรือขั้นตอนของการปฏิบัติ การใชเครื่องมือหรือการทดลองตางๆ แลวเปดโอกาสให
ผูเรียนไดทดลองทําดูตามที่เรียนรูมา ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

1. จัดเตรียมอุปกรณที่ตองการใชไวใหพรอม 
2. ผูสาธิตหรือผูสอนจะอธิบายหรอืชี้แจงหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสาธิตให 

ผูเรียนรูกอนทําการสาธิต 
3. ระหวางการสาธิต ผูสาธิตหรือผูสอนอาจบรรยายหรืออธิบายไปดวย เพ่ือให

ผูเรียนทําความเขาใจรายละเอียดตางๆ ไดดียิ่งขึ้นและผูเรียนอาจซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ระหวางนี้ดวย 

4. หลังการสาธิตควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดลองปฏิบัติบาง เพ่ือทดสอบวามี
ความเขาใจถูกตองหรือไม หรือเปดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไดดูไปแลว 
 ขอดีของการสาธิต 

1. การแสดงใหเห็นจริงที่ละขั้นตอน สามารถทําใหผูเรียนเขาใจและเชื่อไดมากกวา
การฟงหรือการอาน 

2. สามารถนําของจริงหรือรูปจําลองมาแสดงใหเห็นได 
3. ขั้นตอนตางๆ ของการทดลอง สามารถยืดหยุนได ซ่ึงบางตอนอาจแสดงใหดู

อยางละเอียดได หรืออาจจะทําซ้ําเมื่อจําเปน 
4. การแสดงใหเห็นดวยขอเท็จจริง รวมทั้งการไดทดลองปฏิบัติดวยตนเองจะมีสวน

ชวยใหเกิดความสนใจและจูงใจใหอยากทดลองปฏิบัติตามแนวใหม 
5. เทคนิคการสาธิตนี้สามารถใชไดกับผูเรียนทุกประเภท ทุกระดับ  

 ขอจํากัดของการสาธิต 
1. ใชเวลาในการเตรียมและซักซอมขอมูลอยางระมัดระวังเปนอยางมากเพื่อให

แนใจวาการแสดงนั้นถูกตองสมบูรณ 
2. การสาธิตไมเหมาะสมสําหรับผูเรียนจํานวนมาก เพราะจะไมสามารถเห็นการ

สาธิตไดอยางชัดเจน 
3. หากไมมีการแนะนําหรือชี้แจงวัตถุประสงคที่ดีพอ ผูเรียนอาจมองขามจุดสําคัญ

ของการแสดงไปได 
4. เทคนิคอาจใชเน้ือหาสาระบางเรื่องเทานั้น ซ่ึงไมอาจใชไดกับทุกเรื่องและทุก

ประเภทได ผูวิจัยไดนําวิธีการสาธิตมาใชในการบริหารกลามเนื้อตนขา เพ่ือใหผูปวยโรคขอเขาเสื่อม
ในกลุมทดลองสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 
 
 



 38 

 4. การบันทึกพฤติกรรม (Self-Monitoring)   
 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง เปนวิธีการประเมินพฤติกรรมโดยตรงวิธีหน่ึงโดย
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตามสภาพการณที่เปนจริงผูสังเกตจะไมตีความหรือแสดงความ
คิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น  การนําเอาการบันทึกพฤติกรรมตนเองมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ปฏิกิริยาการตอบสนองตอขอมูลที่บันทึกไดจะเปนดัชนีที่ชี้ใหเห็นถึงความ
จําเปนของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมไดและมีประโยชนอยางมากในการประเมินและใชเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลังจากการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline) หรือ
ขอมูลกอนการดําเนินการปรับพฤติกรรม (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2539: 62-86) 

ประโยชนของการบันทึกพฤติกรรม 
1. การบันทึกพฤติกรรมอยางถูกตอง แมนยํา จะทําใหนักพฤติกรรมสามารถเห็นได

ชัดวาโปรแกรมที่เขากําลังทําอยูน้ัน ไดผลในทางใด โดยที่อาจเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปรารถนา หรือมีสิ่ง
ที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับโปรแกรมที่เขากําลังทําอยู 

2. เปนการรวบรวมขอมูลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และวิธีการปรับพฤติกรรมที่ไดผล
และไมไดผลอีกดวย 

3. ผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น อาจนํามาใชเปนตัวเสริมแรงได 
4. การบันทึกพฤติกรรม ทําใหผูบันทึกเห็นความสัมพันธระหวางพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 
5. ทําใหผูที่ตองการจะปรับพฤติกรรม มีเจตคติที่ดีตอโปรแกรมการปรับพฤติกรรม

เพราะตนเองรูวาพฤติกรรมของตนนั้นกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
     งานวิจัยในตางประเทศ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับโรคปวดกลามเน้ือและขอ 
 เฟลสัน (Felson. 1988: 5-7) ไดศึกษาวิธีการรักษาโรคโดยไมใชยาสําหรับผูปวยโรคขอ
เขาเสื่อม ที่นิยมมากคือ การบริหารรางกายดวย การออกกําลังกาย และการทําใหกลามเนื้อแข็งแรง 
การลดน้ําหนักเปนอีกวิธีหน่ึงที่ดูเหมือนจะไดผล ประกอบกับการใชอุปกรณบางชนิดเพื่อพยุงกลไก

การใชงานของขอเขา เชน การใช Elastic สวมบริเวณขอเขา การใชไมเทา (Cane) และการใชไม
ค้ํายัน (Crutch) เปนตน การรักษาผูปวย โรคขอเขาเสื่อม นิยมใชวิธีการออกกําลังกายโดยวิธีแอโร
บิค และการลดน้ําหนัก เพราะเปนวิธีที่มีผลดีตอสุขภาพแตสิ่งที่สําคัญในการดูแลรักษาผูปวยโรคขอ
เขาเสื่อม คือ บุคลากรทางการแพทยตองทํางานกันเปนทีมจะชวยลดความเจ็บปวดและความพิการ
ของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมไดดีที่สุด 
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 แฮมมิลล และคณะ (Hammill; et al. 1995) ไดศึกษาผลของการใชวิธีทางกายภาพบําบัด
หลายๆวิธี ในการรักษาผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะจากความเครียด โดยการกําหนดโปรแกรมให
ไดแก การฝกการทรงตัว การออกกําลังกาย และการนวด โดยใหกลุมตัวอยางฝก 1 ครั้ง / สัปดาห 
เปนเวลา 3 สัปดาห พบวาระดับความรุนแรง และความถี่ของอาการปวดศีรษะจากความเครียด
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ลิน และวอรด (Lin; & Ward. 1996: 299 – 310) ศึกษาการรับรูความสามารตนเองและ
ความคาดหวังในผลลัพธ ในการเผชิญกับความเจ็บปวดหลังสวนลางเรื้อรัง กลุมผูปวยปวดหลังนาน
เกิน 6 เดือน อายุ 18 ขึ้นไป จํานวน 85 คน พบวา พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่ผูปวยใชมากที่สุด
คือ การรายงานอาการปวด (reported pain) การใชยาแกปวด การเพิ่มระดับของกิจกรรม และการ
แสวงหาขอมูลความรู (self statement) สําหรับการรับรูความสามารถตนเองในการเผชิญความ
เจ็บปวด มีความสัมพันธทางลบกับระดับคะแนนความเจ็บปวด และสัมพันธทางบวกกับความ
พยายามเผชิญปญหา และพบวา ความพยายามที่เผชิญปญหา เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดผลของการรับรู
ความสามารถในผลลัพธของความเจ็บปวด สวนระดับความทุกขทรมานไมชวยใหเกิดผลน้ีและความ
คาดหวังในผลลัพธ มีความสัมพันธทางบวกกับความพยายามในการเผชิญปญหา 
 นิซอล และคณะ (Nixon; et al.1997) ไดศึกษาผลการนวดตอการลดความเจ็บปวดในผูปวย
หลังผาตัดชองถอง โดยใชวิธีนวดแบบสวีดิส (Swedish massage) ใหกลุมทดลองพายใน 24 ชั่วโมง 
แรกหลังผาตัด พบวาระดับความเจ็บปวดของกลุมทดลอง นอยกวากลุมควบคุมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เดวิส และคณะ (Davis; et al.  1998: 1019) ไดทําการศึกษาปจจัยการอวนของผูเปนขอเขา
เสื่อมในหญิงและชาย ในคนสหรัฐอเมริกา ชวงอายุ 45-74 ป จํานวน 3095 คน ไดคนควาดัชนีบง
บอกถึงสถานะความอวน โดยใชวิธีการวัดหลายรูปแบบ คือนํ้าหนัก BMI ชั้นไขมันใตผิวหนังตนแขน 
ชั้นไขมันใตผิวหนังบริเวณกระดูกสะบัก และศึกษาการกระจายตัวของไขมันในรางกาย โดยใชการ
วัดรอบแขน ระยะหางระหวางสะโพก อัตราสวนของผิวหนังใตไขมันตนแขน ตอชั้นไขมันใตผิวหนัง
บริเวณกระดูกสะบัก เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกัน ผลการศึกษาพบวา BMI เปนตัวบงชี้ความอวนโดย
ไมมีความแตกตางระหวางเพศ 
 ฮูลมีย และคณะ(Hulme; et al. 1999) ไดศึกษาผลการนวดฝาเทาในผูปวย ที่ไดรับการ
ผาตัดโดยการสองกลอง (laparoscope) พบวากลุมทดลองที่ไดรับการนวดฝาเทาหลังผาตัดรวมกับ
การไดรับยาแกปวดตามปกติ มีระดับความเจ็บปวดนอยกวากลุมควบคุมที่ไดรับยาแกปวดหลัง
ผาตัดเพียงอยางเดียว 
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 งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎแีรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรส 
 แม็คเคย (Mackay.1989: 42 - 51) ศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดสและทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคที่มีตอการใชถุงยางอนามัย โดยใชวิธีรณรงคใหขอมูลขาวสารในเชิงที่ใหผูฟงกลัว ใน
รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย กลุมทดลอง เปนผูชาย 
จํานวน 87 คน และกลุมควบคุม เปนชายรักรวมเพศและชายรักสองเพศ จํานวน 77 คน โดย
ตั้งสมมติฐานวา การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเอดสจะเพ่ิมมากขึ้นเกิดความตั้งใจที่จะใช
ถุงยางอนามัยและพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยจะเพ่ิมมากขึ้น ผลการทดลองไมเปนไปตาม
สมมติฐาน คือ กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันในเรื่องการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรคเอดส และในกลุมชายรักเพศ มีพฤติกรรมที่จะใชถุงยางอนามัยลดลง 
 โรแนลด  และนิค (Ronald; & Nick  1995: 405) ไดศึกษาเรื่องตัวทํานายความตั้งใจที่จะ
ลดอาหารประเภทไขมัน และพฤติกรรมปองกันโรคหัวใจ โดยการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคของชาวออสเตรเลีย การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยการสํารวจความตั้งใจ
ในการลดอาหารประเภทไขมันของกลุมตัว 800 คน โดยที่กลุมตัวอยางเปนผูเขียนรายงาน
พฤติกรรมการปองกันของตัวเอง พบวาการประเมินองประกอบในการประเชิญปญหาทั้งเรื่องความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับพฤติกรรมการลดอาหารประเภทไขมันของกลุมตัวอยาง  แตตัวแปร
เกี่ยวกับการประเมินภาวะคุกคามทั้งการรับรูตอโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไมมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจในการลดประเภทไขมัน  การศึกษาครั้งน้ีสรุปไดวาการใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับวิธีการตอบสนองตอการแกปญหาโรคหัวใจมีสวนกระตุน  ประชาชนใหมีพฤติกรรมการ
ปองกันโรคได 
  ดู บูซ (Do, Bios 2002: 386) ไดศึกษาการรับรูความสามารถตนเองเกี่ยวกับการออก
กําลังกายแรง จูงใจของตนเอง (Self – Motivation) และนํ้าหนักของรางกายวาปจจัยใดเปนปจจัย
รวมทํานายการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกาย แบบแอโรบิคเปนเวลา 8 สัปดาห ในหญิงที่มี
อาชีพตองทํางานนั่งอยูกับโตะ จํานวน 58 คน จากการศึกษาพบวามีเพียงการรับรูความสามารถ
ของตนเองเทานั้นที่สามารถทํานายการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง ดังน้ัน
การรับรูความสามารถตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคคล 

 
งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยเกี่ยวกับโรคปวดกลามเน้ือและขอ 
 รุงทิวา  ชาญพิทยานุกูลกิจและคณะ (2528: บทคัดยอ) ไดศึกษาการรักษาอาการปวดตน
คอดวยวิธีการนวดแบบเดิมของไทย พบวา ผูปวยที่มีอาการปวดตนคอ เน่ืองจากการเกร็งของ
กลามเนื้อและการกําจัดการเคลื่อนไหวขอตอ เม่ือรักษาดวยการนวดกดจุดแลวจะสามารถลดอาการ
ปวดที่ตนคอได 
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 ประโยชน   บุญสินสุข และคณะ (2530: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการใชการนวดไทย
บําบัดอาการปวดกลามเนื้อและขอ  ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ในกลุมตัวอยาง  จํานวน  
238 ราย  ที่มีอาการปวดศีรษะ  ปวดไหล  ปวดหลังและปวดเขา  โดยแบงลักษณะปวดเปน  2 
จําพวกคือ  อาการปวดกลามเนื้อและอาการปวดลักษณะอ่ืน  เชน ปวดจากการไหลเวียนเลือด  ปวด
จากเสนเอ็น  พังผืดรอบขอตอ  ปวดราวจากเสนประสาทเปนการวัดผลกอนและหลังการนวด  โดย
ไมมีกลุมควบคุมใหการนวดไทยติดตอกัน 3 วันพบวาการนวดลดปวดไดกรณี  เม่ือนวดครบ 3 ครั้ง
สวนใหญอาการปวดลดลงหรือหายไป และสามารถลดอาการปวดกลามเนื้อและปวดอื่นๆ ซ่ึงอาจ
เกิดจากการไหลเวียนเลือดหรือพังผืดยึดติดไดคอนขางดีซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีประเมินจากการบอกเลา
ของผูปวยซึ่งมีปจจัยอยูที่ความพึงพอใจเปนหลัก  ไมไดประเมินดวยวิธีอ่ืนที่สามารถวัดเชิงปริมาณ   
 วิจิตรา  กุสุมภ (2532: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงผลของการกดจุดและนวดตอระดับความ
เจ็บปวดในผูปวยปวดหลังสวนลาง เปนเวลา 15 นาทีพบวาระดับความเจ็บปวดหลังสวนลางของ
กลุมทดลองภายหลังการกดจุดและนวดต่ํากวากอนไดรับการกดจุดและนวดและต่ํากวากลุมควบคุม 
 เจือจันทร วัฒกีเจริญ (2534: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการนวดไทยประยุกต 
(ใชวิธีนวดแบบราชสํานัก) กับการกินยาพาราเซตามอล ตอระดับการปวดศีรษะ และระยะเวลาที่
ปวดศีรษะลดระดับลงในผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะจากความเครียด พบวาการนวดไทยประยุกต
สามารถลดการปวดศีรษะ ไดดีกวาการกินยาพาราเซตามอลตั้งแตเวลาที่ 15 นาที 20 นาที 25 นาที 
และ 30 นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วิชัย  อึงพินิจพงศ และคณะ (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลทางสรีรวิทยาในผูปวยหลังที่
มีสาเหตุจากขอสันหลังเสื่อมและกลามเนื้อหลังอักเสบ พบวา การนวดไทยเพิ่มอุณหภูมิผิวหนัง เพ่ิม
ความยืดหยุนของลําตัว และลดอาการปวด แตไมมีผลตอสัญญาณชีพ 
    รัตติยา  จินเดหวา และคณะ (2539: บทคัดยอ)   วิจัยเรื่อง“การศึกษาเปรียบผล
เฉียบพลันของการนวดไทย   และการนวดสากลตอระดับความรับรู    อาการเมื่อยลาและความ
แข็งแรงกลามเนื้อ”การศึกษาเกี่ยวกับการนวดไทย   และการนวดสากลในกลุมคนคนปกติ 30คน 
อายุ 19-20 ป   ผลการศึกษาทราบวา กานนวดไทย และการนวดสากลใหผลในการลดอาการ
เม่ือยลาไดเชนเดียวกัน แตกานนวดไทยใชเทคนิคนอยกวา      กระทําไดนอยกวาและผูทดสอบถูก
นอยกวา 
 เบญจวรรณ ธีระเทอดตระกูล (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการนวดรวมกับการบริหาร
คออยางมีแบบแผนตอระดับการปวดศีรษะในผูปวยที่ไดรับการผาตัดในทานอนหงายศีรษะแหงน
พบวา1.) ผูปวยภายหลังไดรับการนวดและการบริหารคออยางมีแบบแผน มีระดับการปวดศีรษะ
นอยกวาผูปวยที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ ที่เวลา 10,30,45,60 และ 6 ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ2.)  ผูปวยภายหลังไดรับการนวดและการบริหารคออยางมีแบบแผนที่เวลา 10,30,45,60 
นาที และ 6 ชั่วโมง มีระดับกาปวดศีรษะนอยกวากอนไดรับการนวดและการบริหารคออยางมีแบบ
แผน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ3.) ผูปวยหลังไดรับการพยาบาลตามปกติที่เวลา 10,30,45,60 นาที 
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มีระดับการปวดศีรษะเทากับกอนไดรับการพยาบาลตามปกติ สวนที่เวลา 6 ชั่วโมงระดับการปวด
ศีรษะนอยกวากอนไดรับการพยาบาลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 อรพิน  สวางวัฒนเศรษฐ (2540:  ก-ข) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการฟนฟูสภาพ
กลามเน้ือตนขาควอดไดรเซ็ฟส ในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม โดยศึกษาในผูปวยขอเขาเสื่อมที่มาตรวจ
ตามแพทยนัดที่คลินิกโรคกระดูกและขอ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราชบุรี จํานวน 120 
ราย ผลการศึกษาพบวา ความแข็งแกรงของกลามเนื้อ มีความสัมพันธทางลบกับความรุนแรงของ
โรค และพฤติกรรมการดูแลขอเขาเสื่อม การรับรูประโยชนของการบริหาร การรับรูอุปสรรคของการ
บริหาร แรงจูงใจของการบริหาร เวลาที่ใชในการบริหาร มีความสัมพันธทางบวกกับความแข็งแกรง
ของกลามเน้ือ และพบวาความรุนแรงของโรค แรงจูงใจของการบริหาร และพฤติกรรมของการดูแล
ขอเขาเสื่อมสามารถรวมทํานายความแข็งแกรงของกลามเน้ือไดรอยละ 31.00 ความรุนแรงของโรค 
ที่เปนปจจัยสําคัญตอการฟนฟูกลามเนื้อ 
 ทิพวรรณ ไตรติลานันท (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการประยุกตทฤษฏีความสามารถ
ตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดอาการปวดหลังสวนลางเรื้อรังพบวา หลังการทดลอง 
กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลง การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังไดผลดีของการปฏิบัติ 
พฤติกรรมการมีอิริยาบถที่เหมาะสมในชีวิตประจําวันและการทํางาน พฤติกรรมการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิก สูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-
value<0.001) และพบวาระดับคะแนนความเจ็บปวด และจํานวนครั้งของชีพจรขณะพักตอนาทีของ
กลุมทดลองลดลงกวากลุมเปรียบเทียบอยาบงมีนัยสําคัญทางสถิติ(value<0.001, P-value=0.008 
ตามลําดับ) สวนระดับ เอช.ดี.แอล ในเลือดของกลุมทดลองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-
value<0.05) จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การจัดโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฏี
ความสามารถตนเองรวมกับการกระตุนเตือน ทําใหผูปวยปวดหลังสวนลางเรื้อรัง มีการเปลี่ยนแปลง
ดานการรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติ และพฤติกรรมดานการแสดง
อิริยาบถที่เหมาะสม การออกกําลังกายแบบแอโรบิคในทางที่ดีขึ้น สงผลใหระดับคะแนนความ
เจ็บปวดลดลง สามารถนําโปรแกรมสุขศึกษานี้ไปประยุกตใชกับผูปวยปวดหลังสวนลางเร้ือรัง ใน
โอกาสตอไปได 
 ดารณี  ทองสัมฤทธิ์ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดโปรแกรมบริหารแบบไทยตอ
การควบคุมภาวะโรคขอเขาเสื่อมในผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ ในอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ผล
การศึกษาพบวา หลังการทดลอง ผูสูงอายุขอเขาเสื่อมที่ไดรับการจัดโปรแกรมบริหารแบบไทยมี
คาเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง พฤติกรรมการฟนฟูสภาพกลามเนื้อตนขาสูงกวาและมีการควบคุมภาวะขอเขาเสื่อม ดีกวา
กอนการทดลอง และดีกวาผูสูงอายุขอเขาเสื่อมที่ไดรับคําแนะนําตามปกติ และมีคาเฉลี่ยคะแนน
ความแตกตางกอนและหลังการทดลอง ของคะแนนความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความ
คาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง พฤติกรรมการฟนฟูสภาพกลามเน้ือตนขาสูง และมีการ
ควบคุมภาระขอเขาเสื่อม ดีกวาผูสูงอายุขอเขาเสื่อมที่ไดรับคําแนะนําตามปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ จากผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา การจัดโปรแกรมบริหารแบบไทย โดยประยุกตทฤษฎี
ความสามารถตนเองและใชแรงสนับสนุนทางสังคม ทําใหผูสูงอายุสามารถควบคุมภาวะขอเขาเสื่อม
ไดดี ทําใหบรรเทาอาการปวดเขาและลดการใชยาบรรเทาอาการปวดเขาลงได ดังน้ันควรนํารูปแบบ
การจัดโปรแกรมบริหารแบบไทยไปใชเพ่ือควบคุมภาวะขอเขาเสื่อมในผูสูงอายุตอไป 
 วิไล อุดมพิทยาสรรพ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการนวดไทยตอการลดอาการปวด
ศีรษะจากความเครียด พบวาอาการปวดศีรษะและความทุกขทรมานจากอาการปวดศีรษะ อัตราการ
หายใจ ภายหลังไดรับการนวดไทยนอยกวากอนไดรับการนวดไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 อัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิตซีสโตลิค ภายหลังไดรับการนวดไทยนอย
กวากอนไดรับการนวดไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตความดันโลหิตไดแอสโตลิคกอน และหลัง
ไดรับการนวดไทย ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เบญจมาศ มวงทอง (2544: 67-106) ไดศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการดูและ
ตนเองของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ที่มีรับการรักษา ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ผลการศึกษาพบวา 
หลังการทดลอง กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการรับรูความสามรถของตนเอง 
ความคาดหวังในผลลัพธที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติเพ่ือดูแลตนเอง ในเรื่องการควบคุมอาหาร การ
บริหารกลามเนื้อตนขาอยางสมํ่าเสมอ และการหลีกเลี่ยงทาทางที่เพ่ิมแรงกดตอขอเขาดีกวาการ
ทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินอกจากนี้ยังพบวาน้ํานักตัว ดัชนีมวล
รางกาย และอาการปวดเขาลดลงจากกอนการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาและลดลงมากกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีผลตอขนานเสนรอบวงกลามเนื้อตนขา 
 เรณู มีชนะ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการนวดไทยประยุกตกับการ
ใชยาพาราเซตามอล ในบุคคลที่มีอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียดพบวาในกลุมนวดไทย
ประยุกต สามารถเปลี่ยนแปลงผลตางของชีพจรไดอยางมีนัยสําคัญ และสามารถเปลี่ยนแปลงผลตาง
ของคาความดันซีสโตลิคได เชนเดียวกับสามารถลดอาการปวดศีรษะไดทันทีหลังนวด ในนาทีที่ 
10,20,30 และ 60 ลดอาการปวดศีรษะลงไมปวดเลยรอยละ 10,13.3,33.3 และ 66.7  อยางตอเน่ือง
ตามลําดับ   ขณะเดียวกันกลุมใชยาพาราเซตามอล ลดอาการปวดศีรษะ ไมปวดเลยไดในนาทีที่ 30 
และ 60 รอยละ 13.3 และ 46.7 ตามลําดับ อีกทั้งพบวาการนวดไทยประยุกต ชวยบรรเทาความ
เจ็บปวดไดมากกวาการใชยาพาราเซตามอลในทุกชวงเวลาอยางมีนัยสําคัญ 
 อรสา  กาฬรัตน (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องผลการนวดแผนไทยตอการปวดขอของ
ผูสูงอายุในโรคขอเขาเสื่อมในกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม จํานวน 30 ราย ที่มารับการ
ตรวจรักษาที่โรงบาลเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม กลุมตัวอยางไดรับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ตามเกณฑที่กําหนด 15 รายแรก 5 รายแรก ถูกจัดอยูในกลุมทดลอง ใหนวดแผนไทย 30 นาที และ 
15 ราย ตอมาเปนกลุมควบคุม ซ่ึงไมไดรับการนวดแผนไทยผลการศึกษาแสดงถึงผลการนวดแผน
ไทยที่ชวยลดในอาการปวดขอของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมตลอดเปนแนวทางในการชวยใหผูสูงอายุ
สามารถชวยเหลือตนเองกับการใชภูมิปญญาพื้นบานที่มีอยูรวมกัน 
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   ยุพร ชมณี (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การดูแลสุขภาพดวยการนวดไทย กรณีศึกษา
ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลยพบวา หมอนวดไทยจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
สรีรวิทยาของรางกาย มีการคนหาสาเหตุการเจ็บปวย หรือวินิฉัยโรคเบื้องตน เลือกวิธีนวดที่
เหมาะสมกับผูใชบริการนวด การนวดมีผลตอรางกาย คือ มีผลตอระบบไหลเวียนโลหิตในรางกายดี
ขึ้นและบรรเทาอาการเจ็บปวดมีผลตอจิตใจ คือ ทําใหรูสึกสดชื่นผอนคลายกังวลและมีผลตอสังคม 
คือ สรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลในครอบครัว และชุมชนรวมทั้งสรางรายไดแกชุมชน 
 วิบูลย  นุชประมูล และคณะ (2547: บทคัดยอ) กรณีศึกษาเรื่องการรักษาโรคภาวะไหลติด
แข็งวิธีหัตถเวชกรรมแบบราชสํานักเปนการศึกษาไปขางหนาในผูปวย 1 ราย จากสถานพยาบาลใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาจากการรักษานาน 10 สัปดาห พบวาผูปวยจากภาวะโรคไหลติด 
และพนเกณฑที่สําคัญในการวินิจฉัย คือ มีองศาขอตอหัวไหลแบบ กางออกดานขาง (Abduction) 
ในสัปดาหที่ 0 1 2 และ 3 เปน 48 103 140 และ156 องศาตามลําดับ และมีองศาขอตอหัวไหลแบบ 
กางออกดานหนา (Flexion) สัปดาหที่ 0 1 2 และ 3 เปน 72 128 155 และ162 ผูปวยนอนหลับไดดี 
ไมปวดหัวไหลทั้ง กลางวัน และกลางคืน ผูปวยหายจากโรคไหลติดภายใน 2 สัปดาห 
 วิบูลย  นุชประมูล และคณะ(2548: บทคัดยอ) กรณีศึกษาเรื่องการพัฒนาองศาการ
เคลื่อนไหวของหัวไหลในผูปวยโรครากประสาทคอที่ 5 ถูกกดทับดวยการนวดกดจุดแบบราชสํานัก 
เปนการศึกษาโดยไมทดลอง ในผูปวยอายุ 61 ป อาชีพชางไม มีอาการสําคัญ คือ ยกแขนซายมา
นาน 34 วัน ปวดเสียวที่ตนแขนซาย กลามเนื้อบริเวณหัวไหลซายดานขางและดานหลังลีบฝอลง 
ตรวจแรกรับพบวาถายืน หัวไหลกางออกดานหนา (Flexion) ซาย/ขวา เทากับ 64 ๐/162๐ กางออก
ดานขาง (Abduction) ซาย/ขวา เทากับ 50๐/172๐ วินิจฉัยวาเปนโรครากประสาทคอที่ 5 ขางซายผล
การศึกษาสามารถรักษาผูปวยดวยการนวดกดจุดแบบราชสํานัก สามรถพัฒนาการเคลื่อนไหวของ
หัวไหลชูขึ้นเหนือศีรษะ มากกวา 135๐ ตนแขนซายดานหลังและสะบักซายมีขนานใหญขึ้นและมี
กําลังมากขึ้น ภายใน 17 สัปดาห 
 วิบูลย  นุชประมูล และคณะ(2549: บทคัดยอ) กรณีศึกษาเรื่องการรักษาโรคขอเทาแพลง
ในผูปวยหญิงไทย 1 รายวิธีหัตถเวชกรรมแบบราชสํานักเปนการศึกษาโดยไมทดลองแบบศึกษา
เฉพาะกรณี สรุปผลการรักษาการนวดกดจุดแบบราชสํานัก สามารถรักษาผูปวยใหหายจากการ
บาดเจ็บไดดีดวยการรักษาเพียง 1 ครั้ง ขอเทาบวมลดลง การงอและการเหยียดขอเทาดีขึ้นเปนปกติ 
เดินไดดีโดยไมตองอาศัยผูอ่ืนชวยพยุงและไมใชไมเทาค้ํารักแร ผูปวยพอใจผลการรักษา 
 วิชัย  สิริวิบูลยกิตติ (2550: บทคัดยอ) ผลการศึกษาจากการรักษาผูปวย 1 ราย มาพบ
แพทยดวยอาการปวดชานิ้วนางมือซาย ราวไปที่ขอมือเลยไปถึงขอศอก ปวดมานาน 3 วัน อาการ
ชาที่น้ิวนางเปนเรื้อรังมานาน 15 ป โดยผูปวยจะปวดเมื่อมีกิจกรรมที่ตองใชมือมาก แพทยผูตรวจ
วินิจฉัยวาเปนโรคลมปตคาดนิ้วมือและขอมือขางซาย และใหการรักษาดวยวิธีหัตถบําบัดแบบราช
สํานัก  โดยการรักษา 3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน  1 สัปดาหสรุป  ผูปวยหายจากอาการปวดและชา
น้ิวนาง ผูปวยพึงพอใจตอผลการรักษา 
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 วิชัย  อึงพินิจพงศ และคณะ (2550: บทคัดยอ) ผลของการนวดไทยในการบําบัดโรคขอ
สันหลังสวนคอเสื่อมอักเสบ  เปรียบเทียบผลการรักษาดวยการอักเสบและนวดไทย ผลการศึกษา
พบวาผูปวยที่ไดรับการนวดไทยสามารถลดระดับความรูสึกปวดไดมากกวากลุมที่ไดรับรักษาดวยยา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (2.5 + 1.7และ3.8 + 1.6 ตามลําดับ) โดยความแตกตางของระดับ
ความรูสึกปวดระหวาง 2 กลุมเทากับ 1.3 ที่มีคา 95% ความเชื่อม่ันอยูระหวาง 0.7 ถึง 1.9 สําหรับ
ตัวแปรอ่ืนๆ ในกลุมผูปวยที่ไดรับการนวดไทย ก็ใหผลดีกวาในกลุมที่ไดรับการรักษาดวยยา และ
แมวาและแมวาจะหยุดการรักษาไปแลว 2 สัปดาห ในกลุมนวดไทยก็ยังไดรับผลดี เชนเดิม  สรุปได
วาการนวดไทยมีผลดีตอการรักษาผูปวยที่มีโรคปวดคอจากโรคขอสันหลังสวนคอเสื่อมอักเสบ 
 ปยนุช  ยอดสมสวย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลโปรแกรมการบริหารรางกายแบบไทย
ทาฤๅษีดัดตนตอสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ ตําบลคูตด อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พบวามีความสามารถในการเคลื่อนไหวของแขนเพิ่มขึ้นรอยละ 81.8 ความสามารถในการออกกําลัง
กายและ ความสามารถในการเปลี่ยนอิริยาบถเพิ่มขึ้นรอยละ 77.3 เทากัน และพบวาความสามารถ
ในการทรงตัวและเคลื่อนไหวของขาเพิ่มขึ้นรอยละ 68.2 เทากัน  มีความพึ่งพอใจมากี่สุด คือบริหาร
รางกายแลวรูสึกสดชื่นแจมใสขึ้น รองลงมา คือ เม่ือบริหารแลวอาการปวดเมื่อยหายไป มีการ
เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลวขึ้น สมรรถภาพทางกายและความสามรถในการปฏิบัติกิจกรรม
ประจําวันดีขึ้นกวากอนการทดลอง ดังน้ันจึงควรมีการสงเสริมใหผูสูงอายุมีการปฏิบัติกันเพ่ิมมากขึ้น
และตอเน่ือง อีกทั้งนํามาประยุกตใชกับชุมชนอ่ืนๆตอไป 
 
 งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎแีรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรส 
           สุรินทร  มากไมตรี (2538: 111-112) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค 
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักเรียนจาอากาศจํานวน 113 คน โดยจัดกิจกรรม 3 
ครั้ง ในกลุมทดลองจํานวน 53 คน ซ่ึงประกอบดวยการบรรยายและดูสไลดประกอบเสียง การ
อภิปรายกลุม การสาธิต เรียนรูจากสถานการณที่กําหนดและการใชตัวแบบผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินอันตรายและการประเมินการเผชิญปญหา สุงกวา
กอนการทดลองอยามีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานพฤติกรรมการปองกันเอดสของนักเรียนจาอากาศ
พบวา กลุมทดลองมีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเม่ือมีเพศสัมพันธ และพฤติกรรมการลด
การมีเพศสัมพันธถูกตองมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พรอมจิต  จงสูวิวัฒนวงศ (2539: 145-149) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคในพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 
โรงพยาบาลสงขลานคริทรจํานวน 100 คน โดยการใชกระบวนการกลุมในการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
ในกลุมทดลองจํานวน 50 คน โดยการอภิปรายกลุม การศึกษาจากตัวแบบจริง หรือชมสไลด การ
สาธิต และฝกทักษะการปฏิบัติตัว ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีการรับรูในความรุนแรง มีการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนโรคความดันโลหิตสูง ดีกวากอนการทดลอง และดีกวากลุม
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เปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและพบวาความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความ
ตั้งใจมีพฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนและรายได มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ
พฤติกรรมการปองกันภาวะความดันโลหิตสูง 
 นงรัตน เหลาสุริยง (2540: 111-122) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดนาน จํานวน 106 คน แยกเปนกลุมทดลอง 54 คน กลุมเปรียบเทียบจํานวน 52 คน ซ่ึงผล
การทดลองพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง ความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองตอพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนตมากกวากอนทดลอง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ
ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ศุภกิจ  สุวรรณไตรย (2548) การประยุกตทฤษฎีความสามารถของตนเองรวมกับการ
นวด แบบราชสํานักตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ คลินิก
อายุรเวทแพทยแผนไทยประยุกต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เม่ือไดรับโปรแกรมกลุม
ทดลองมีพฤติกรรมดูแลตนเองดีกวากอนไดรับโปรแกรม เน่ืองจากผูปวยไดรับทราบการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง พรอมทั้งทําพฤติกรรมอยางถูกตองสมํ่าเสมอ ดังน้ันจึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี ทํา
ใหลดความเจ็บปวด ชวยเหลือตนเองไดอยางถูกตองและเม่ือไดรับโปรแกรมกลุมทดลองมีพฤติกรรม
ดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญระดับสถิติ .05 
 ปฏิญญา  ใจสมุทร (2548) ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรส ตอการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของพนักงานฝายผลิตโรงงาน
ยาสูบแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรส ตอการปองกันโรคขอเขาเสื่อม กลุมทดลองมีพฤติกรรมการ
ปองกันโรคขอเขาเสื่อมดีกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญระดับสถิติ 0.05 และ ภายหลังไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคของเจอรส ตอการปองกันโรคขอเขา
เสื่อม กลุมทดลองมีพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญระดับ
สถิติ 0.05 
 ฐิติพร คัมภิรานนท (2549) ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคในการดูแลตนเองของผูปวย โรคขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลชลประทาน ผล
การศึกษาพบวา ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีพฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนัก การ
หลีกเลี่ยงแรงกดบริเวณขอเขา การออกกําลังกลามเนื้อตนขา และมีภาวะสุขภาพ ไดแก ระดับความ
เจ็บปวด องศาการเคลื่อนไหวของขอเขา ความแข็งแรงของกลามเนื้อตนขา และเวลาในการขึ้น
บันไดดีกวา กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญระดับสถิติและภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุม
ทดลองมีพฤติกรรม การควบคุมนํ้าหนัก การหลีกเลี่ยงแรงกดบริเวณขอเขา การออกกําลังกลามเนื้อ
ตนขา และมีภาวะสุขภาพ ไดแก ความแข็งแรงของกลามเน้ือตนขา ดีขึ้นกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญระดับสถิติ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในสวนของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรส 
โรคปวดกลามเนื้อ และขอหรือโรคปวดบา ตนคอ และศีรษะรวมกับโปรแกรมสุขศึกษา ผูวิจัยมีความ
เชื่อม่ันวา สามารถนํามาประยุกตใชในกิจกรรม ตามโปรแกรมสุขศึกษาครั้งน้ีได โดยประกอบดวย 
การกระตุนใหตระหนักถึงความรุนแรงของโรคปวดบา ตนคอ และศีรษะ รับรูประสบการณจากตัว
แบบ การฝก และสาธิตการปฏิบัติในการดูแลตนเอง การอภิปรายกลุม เพ่ือใหกลุมตัวอยางรับรูถึง
ความรุนแรง และโอกาสเสี่ยงตออาการอักสบของกลามเนื้อและเนื้อเยื่อ เกิดความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง และประสิทธิผลในการดูแลตนเองอันจะนําไปสูความตั้งใจ และเกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค ในการดูแลตนเองของผูปวย 
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 บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Reserch) โดยการนํา

แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาดวยการ
อภิปรายกลุมยอย ในกลุมทดลอง เปรียบเทียบกับการใหสุขศึกษาตามปกติในกลุมควบคุมซ่ึงมี
ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. รูปแบบการวิจัย 
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
4. การดําเนินการทดลอง 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนผูปวยที่มีอาการปวดบา ตนคอและศีรษะ ที่มารับการ
รักษา ในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 599 คน (สถิติ
อําเภอไทรนอย นนทบุรี: 2550) 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนผูปวยที่มีอาการปวดบา ตนคอและศีรษะ ที่มารับ
การรักษา ในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย จํานวน 60 คน จัดแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุมโดยวิธีการจับคู (Match paired) ดวยตัวแปรอาชีพ จํานวน 30 คูโดยมี
เกณฑในเลือกการกลุมตัวอยาง 
 เกณฑการคัดกลุมตัวอยางเขา 
 1.ผูปวยวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 25-55 ป  
 2.ผูปวยปวดบา ตนคอและศีรษะ ที่เกิดจากสาเหตุดังตอไปน้ี  
      2.1อิริยาบถในการทํางานรวมทั้งทาที่ผิดสุขลักษณะ ในกิจวัตรประจําวัน ที่
กลามเน้ือของ บา ตนคอ บางมัดถูกใชงานมากจนเมื่อยลาเกินไป  เชน  ยืนทาหลังคอม งานนั่งโตะ
เขียนหนังสือในสํานักงาน  งานเย็บเสื้อผา เปนตน   
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      2.2 ภาวะเครียดทางรางกายและจิตใจ เชน หนาที่การงานที่ทําประจํา เศรษฐกิจที่
รีบเรง ปญหาชีวิตครอบครัว  ปญหาสิ่งแวดลอมที่กออันตรายสุขภาพทางรางกายหรือจิตใจ และการ
พักผอนที่ไมเพียงพอ เปนตน   
      2.3 กลุมอาการปวดกลามเนื้อและเนื้อเยื่อ ที่ทําใหเกิดอาการปวดคอ  
  3.ผูปวยที่มีอาการปวดบา ตนคอและศีรษะที่ไมไดเกิดจาก อุบัตเิหตุ ภาวะเสื่อมของขอ
หรือกระดูก ภาวะขออักเสบเรื้อรัง 
 เกณฑการคัดกลุมตัวอยางออก 
 1. ผูปวยที่ปวดบา ตนคอและศีรษะ รับประทานยาระงับปวดระหวางการวิจัย 
    2. ผูปวยปวดบา ตนคอและศีรษะ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระหวางการวิจัย  
  กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดและไมมีการคัดออกจาก
การวิจัย 
 
 ข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ดําเนินการคัดเลือกผูปวยโรคปวดบา ตนคอ และศีรษะเขากลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
โดยผูวิจัยสํารวจรายชื่อผูปวยที่แพทยแผนไทยใหการวินิจฉัยวาเปนโรคปวดบา ตนคอ  และปวด
ศีรษะ ที่มารักษาคลินิก โดยดูจากสมุดรายชื่อผูปวยที่เวชระเบียนหรือสมุดนัดผูปวยใหมเพ่ือรับการ
รักษา  ผูวิจัยคัดเลือกผูปวยใหม 30 คนแรกที่มารับการรักษา และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
ไวเขาเปนกลุมควบคุม และทําการเก็บรวบรวมขอมูลจนเสร็จกอน (ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - 17 
มีนาคม 2553) แลวจึงคัดเลือกผูปวยอีก 30 คน  เขาเปนกลุมทดลองโดยวิธีการจับคูตามตัวแปรเพศ 
วันละ 1 กลุม กลุมละ 7-8 คน (ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - 17 มีนาคม 2553) ดังตาราง 

 
ตาราง 1 การคัดเลือกกลุมทดลอง 30 คน โดยวิธีการจับคูดวยตัวแปรอาชีพตามกลุมควบคุม 
 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 รวม 

รับจาง 
คาขาย 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
เกษตรกร 
มอเตอรไซดรับจาง 
วางงาน 

11 (36.67) 
5 (16.67) 
4 (13.33) 
4 (13.33) 
3 (10.00) 
3 (10.00) 

3 
1 
1 
1 
1 
0 

3 
0 
2 
0 
1 
1 

3 
1 
1 
2 
0 
1 

3 
2 
1 
1 
1 
0 

12 (40.00) 
4 (13.33) 
5 (16.67) 
4 (13.33) 
3 (10.00) 
2 (6.67) 

รวม 30 (100.00) 7 7 8 8 30 (10.00) 
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 จากตาราง 1 การคัดเลือกกลุมทดลอง 30 คน ดวยวิธีการจับคูดวยตวัแปรอาชีพ ตามกลุม
ควบคุม วันละ 1 กลุมเพ่ือดําเนินการทดลอง พบวาสามารถจับคูอาชพีเกษตรกรและมอเตอรไซด
รับจางไดครบถวน สวนอาชพีคาขายและวางงาน ขาดสมาชิกอาชีพละ 1 คน จึงทดแทนดวยอาชีพ
รับจางและราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพละ 1 คน ในกลุมสุดทาย 
 ผลการคัดเลือกพบอาชีพรับจางมากที่สุด กลุมตัวอยางที่เหลือพบกระจายใกลเคียงกับอาชีพ
คาขาย ราชการ/รัฐวิสาหกจิ เกษตรกร มอเตอรไซดรับจาง และวางงาน 
 
รูปแบบการวจัิย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยแบบแผนการ
วิจัย (Experimental design) ที่ใชคือ Control group pretest posttest design (พวงรัตน  
ทวีรัตน. 2540: 60-61) มีรูปแบบดังน้ี 

 
      กลุมทดลอง   O1      X      O2            
 
    กลุมควบคุม            O1    ~X      O2            

 
 โดยกําหนดให 

O1 หมายถึง การเก็บขอมูลกอนการทดลอง (Pre-test) ไดแก พฤติกรรมการดูแลตนเอง
และระดับอาการปวด 

O2 หมายถึง การเก็บขอมูลหลังการทดลองครั้งที่ 1(Post-test 1)ไดแก พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองและระดับอาการปวด 

X   หมายถึง     โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค 
~X หมายถึง      การสอนสุขศึกษาตามปกติ 

 
ภาพประกอบ 6 รูปแบบการวิจัย 
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 แผนการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีศึกษาระหวาง 1 กุมภาพันธ – 17 มีนาคม 2553 รวมเปนเวลา 45 วัน ใช
เวลาในการศึกษา กลุมละ 2 สัปดาห ทั้งกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ดังภาพ 
 
     กลุมควบคุม                  O1 ~X   ~X         ~X       O2                               

    
 
     กลุมทดลอง           O1 X1 X 2         X3        O2            
 
 
                   O1 หมายถึง การวัดผลกอนการทดลอง   
  O2 หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง  
                  ~X         หมายถึง การสอนสุขศึกษาตามปกติ  
  X1 หมายถึง การอภิปรายกลุม ครั้งที่ 1 ประเมินอันตรายของสุขภาพ 
  X2 หมายถึง การอภิปรายกลุม ครั้งที่ 2 ประเมินการเผชิญปญหา 
  X3 หมายถึง การอภิปรายกลุม ครั้งที่ 3 ประเมินความกาวหนา 
            

ภาพประกอบ 7 แผนการวิจัย 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

 เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งน้ี คือ โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการอภิปราย
กลุมยอยกลุมละ 8-10 คน เพ่ือใหสมาชิกอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุม 3 
ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 การประเมินอันตรายตอสุขภาพและผูวิจัยเชื่อมโยงความคิดเห็นและชี้แนะ
เพ่ิมเติมในประเด็นความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคปวดบา ตนคอและศีรษะ เพ่ือใหกลุม
ทดลองรับรูความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง ของอาการปวดบา ตนคอและศีรษะ 

เริ่มตน             1               2     สัปดาห 

เริ่มตน           1               2     สัปดาห 



 52 

ครั้งที่ 2 การประเมินการเผชิญปญหา เพ่ือใหกลุมทดลองรับรูความสามารถตนเองใน
การประคบความรอนชื้นและการบริหารรางกาย 

ครั้งที่ 3 การประเมินความกาวหนา เพ่ือใหกลุมทดลองรับรูผลที่ไดรับจากการนวด การ
ประคบความรอนชื้นและการบริหารรางกาย  

การดําเนินการอภิปรายกลุมแตละครั้งแบงออกเปน 3 ระยะตอเน่ืองกัน ประมาณ 1 
ชั่วโมง ดังน้ี 

1.ระยะสรางสัมพันธภาพ ผูวิจัยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูวิจัยกับกลุมสมาชิก และ
สมาชิกดวยกันเอง ชี้แจงวัตถุประสงค แนวทางปฏิบัติตัวในฐานะสมาชิกกลุม ระยะเวลาในการ
อภิปรายกลุม และหัวขอในการอภิปรายกลุม ใชเวลาประมาณ 10 –15 นาที 

2. ระยะอภิปรายกลุม เปนระยะที่สมาชิกมีสวนรวมในการเรียนรูโดยตรงโดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความรูสึกและความคิดเห็นซึ่งกันและกันในระหวางกลุมสมาชิก 
พรอมกับรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาเบื้องตน ผูวิจัยเปนผูคอยกระตุนใหสมาชิกมีการ
อภิปรายกันอยางทั่วถึงโดยการสรางคําถามนําใหสมาชิกในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึง
กันและกันอยางตอเน่ือง เชื่อมโยงความคิดของสมาชิก ตลอดจนสังเกตปฏิกิริยาในกลุม ใหขอมูลที่
ถูกตอง ตอบขอสงสัยพรอมกับใหความรูและคําแนะนําในโอกาสที่เหมาะสม ใชเวลาประมาณ 40-45 
นาที 

3. ระยะสิ้นสุดการอภิปรายกลุม สมาชิกกลุมชวยกันสรุปความรู ประสบการณตางๆ ที่
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมกลุม เม่ือสิ้นสุดระยะนี้ในครั้งที่ 1 สมาชิกสามารถระบุอันตรายตอ
สุขภาพที่เกิดขึ้นในขณะปวย ครั้งที่ 2 สมาชิกสามารถระบุแนวทางการเผชิญปญหาดวยตนเอง ครั้ง
ที่ 3 สมาชิกสามารถระบุความกาวหนาของการปฏิบัติ ใชเวลาประมาณ 15 – 20 นาที 

นอกจากนี้เครื่องมือประกอบดวยกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรู ประกอบดวย
คูมือการปฏิบัติตัวเพ่ือดูแลตนเองขณะไดรับการรักษาไปอานทบทวนที่บาน และแบบบันทึก
พฤติกรรมการดูแลตนเอง เพ่ือชวยในการกํากับตัวเอง 
 
        การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลองโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฏีแรงจูงใจเพ่ือ
ปองกันโรค ผูวิจัยดําเนินการสรางโปรแกรมสุขศึกษา  ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาจากตํารา  เอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางโปรแกรมสุขศึกษาจากตําราการวัดและประเมินผล  

ทางสุขศึกษา 
 3. สรางแบบอภิปรายกลุมยอย คูมือการดูแลตนเองของผูปวยโรคปวดบา ตนคอ และ
ศีรษะและแบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 4.  นําเครื่องมือใหประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา   และทํา 
การปรับปรุงแกไข 
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 5. นําเครื่องมือใหผู เชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจพิจารณาเพื่อนํามาปรับปรุงใหถูกตอง 
 6. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือ แลวไปทดลอง (Try out) กับผูปวยโรคปวดบา ตนคอ และ
ศีรษะ จํานวน 30 คน ในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  
 7. นําไปวิเคราะหและปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพื่อนํามาใชจริง 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรสภูมิลําเนา
ระดับการศึกษาอาชีพรายได กิจกรรมที่ทํา โรคประจําตัว อาการสําคัญ ระยะเวลาของโรค ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 10 ขอ 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง      ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรา
สวนประมาณคา 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบางครั้ง และไมปฏิบัติเลย จํานวน 17 ขอ 
 สวนที่ 3 มาตราวัดดวยสายตา (Visual  Analog  Scale: VAS) ประเมินระดับอาการปวด 
ตั้งแตไมปวดเลย ถึงปวดมากที่สุด โดยกลุมตัวอยางระบุอาการปวดตามความรูสึกและผูวิจัยแปลผล
ระดับอาการปวดเปน 10 ระดับ ตามมาตรวัดอีกดานหนึ่ง 
 การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาตําราและเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคปวดบา ตนคอและศีรษะการดูแลตนเอง    
และทฤษฎีแรงจูงใจใจเพื่อปองกันโรค 

2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางเครื่องมือจาก ตําราการวัดผลการศึกษาและ
ประเมินผลทางสุขศึกษา 

3. สรางขอคําถามของพฤติกรรมการดูแลตนเอง ใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย 
 
   เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติเปนประจํา  2 คะแนน 
 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  1 คะแนน 
 ไมปฏิบัติ   0 คะแนน 
 การแปลความหมาย 
 0.00-0.66   หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับควรปรับปรุง 
 0.67-1.33   หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับพอใช 
 1.34-2.00   หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับดี 
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การหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) โดยนําโปรแกรมสุขศึกษาและ

แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน  พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นําโปรแกรมสุขศึกษามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น และนําแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  
(IOC) ไดขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117) 
จํานวน 17 ขอ 

2. การทดลองใช (Try out) นําโปรแกรมสุขศึกษาและแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับผูปวยโรคปวด บา คอ และศีรษะ ที่มาคลินิกแพทยแผน
ไทย อําเภอไทรนอยจํานวน 30 คน ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 
ดังน้ี 

   2.1 โปรแกรมสุขศึกษา ทดลองใชกับผูปวย 5 คน และนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความ
เหมาะสมกับผูปวย 

   2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองทดลองใชกับผูปวย 30 คน และนํามาตรวจ
ใหคะแนนและวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือโดยวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกและหาคาความเชื่อม่ัน
ดังน้ี 
       2.2.1 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยหาคาสหสัมพันธ ของคะแนนราย
ขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected Item to total correlation) (สุณี รักษาเกียรติศักดิ์   2539: 
119) แบบสอบถามพฤติกรรการดูแลตนเองหมวดการนวดดวยตนเอง การประคบความรอนชื้น การ
บริหารรางกาย การประกอบกิจวัตรประจําวัน ไดคาอํานาจจําแนกมากกวา 0.20 ดังตาราง 1 
 

ตาราง 2 คาอํานาจจําแนก ของแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของการทดลองใชกับผูปวย
ปวดบา ตนคอ และศีรษะ จํานวน 30 คน ในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบรีุ 

 

แบบสอบถาม 
พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

จํานวนขอ 0.20 – 0.50 
(พอใช) 

0.51 – 0.80 
(ดี) 

> 0.80 
(ดีมาก) 

การนวด 
การประคบความรอนชื้น 
การบริหารรางกาย 
การประกอบกิจวัตรประจําวัน 

4 
1 
4 
8 

0 
0 
1 
3 

0 
1 
2 
5 

4 
0 
1 
0 

รวม 17 4 8 5 
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       2.2.2 คาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟา (Alpha-
coeffecint) ของครอนบาค (Cronbach) แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งฉบับ ไดความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.74 
 
การดําเนินการทดลอง 
 1.  ข้ันเตรียมงาน 

1.1 ผูวิจัยทําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึง
สาธารณสุข อําเภอไทรนอย เพ่ือขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการดําเนินการวิจัย 

1.1  ติดตอประสานงานกับหัวหนาสถานพยาบาลแพทยแผนไทย และเจาหนาที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวของในคลินิก เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค และรายละเอียดในการทําวิจัย ขอความรวมมือ
ในการดําเนิน   การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

1.2  วางแผนในการดําเนินการอภิปรายกลุม 
 1.3.1ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนในการดําเนินการอภิปรายกลุม และ
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.3.2 การเตรียมสถานที่ในการอภิปรายกลุม 
 1.3.3 การเตรียมผูปวยที่มีประสบการณดูแลตนเองไดดี ในการเปนตัวแบบเขารวม
ในการอภิปรายกลุม 
 
 2.  ข้ันดําเนินการทดลอง 
 ผูปวยที่ยินดีเขารวมกิจกรรม ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง
(Pre-test) ตามแบบสอบถามขอมูลทั่วไป และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
อาการปวดบา ตนคอและศีรษะทั้งในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยผูวิจัยเริ่มตนดวยกลุมควบคุม
กอนและตามดวยกลุมทดลอง โดยดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลใหแลวเสร็จทีละกลุม 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
          1.)กลุมควบคุม 
           เปนผูปวยโรคปวดบา ตนคอและศีรษะที่ไดรับรักษา จํานวน 30 คน ผูปวยกลุมน้ี
เปนผูปวยที่ไดรับการตรวจทางหัตถเวช พรอมทั้งไดรับการรักษาดวยการนวดและใหสุขศึกษา
ตามปกติโดยผูวิจัย คือ การสอนทากายบริหารเฉพาะสวน การประคบความรอนชื้น และหลีกเลี่ยง
อิริยาบถที่ทําใหเกิดความปวดมากขึ้น จํานวน 3 ครั้ง 
            เม่ือไดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดสรางสัมพันธภาพกับผูปวยโดยการแนะนําตัว พูดคุย 
และชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ระยะเวลา และจํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมกลุม และ
สอบถามความสมัครใจในการเขารวมกิจกรรมกลุม 
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        2.)กลุมทดลอง 
             เปนผูปวยโรคปวดบา ตนคอและศีรษะ ที่ไดรับรักษา จํานวน 30 คน ผูปวยกลุมน้ี
เปนกลุมที่ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค การดําเนินการ
ทดลอง ผูวิจัยนัดวัน เวลา และสถานที่ในการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมสุขศึกษาที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น โดยการอภิปรายกลุมยอยประมาณ 8-10 คน ผูวิจัยเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับกลุม จัด
กิจกรรมการอภิปรายกลุมยอย จํานวน 3 ครั้ง ดังตอไปน้ี 
  
 อภิปรายกลุมครั้งที่ 1  การประเมินอันตรายตอสุขภาพ(เริ่มตนของการวิจัย) ผูวิจัยให
กรอกขอมูลสวนบุคคล  จดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษาจากทะเบียนประวัติ หลังใหกลุม
ทดลองตอบแบบสอบถาม จึงจัดกิจกรรม ไดแก 
 1.  อภิปรายกลุม: การประเมินอันตราย ใหกลุมทดลองแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เจ็บปวยของตนเองใน 3 ประเด็น คือ 

1.1 ประวัติความเจ็บปวยและการรักษา 
1.2 สาเหตุความเจ็บปวย 
1.3 ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงการเจ็บปวย 

 2.  ผูวิจัยเชื่อมโยงความคิดเห็นและชี้แนะเพิ่มเติมในประเด็นความรุนแรงของโรคและ
โอกาสเสี่ยงตอภาวะแทรกซอน 
 3.  สาธิตและฝกปฏิบัติเพ่ือชวยเหลือตนเอง 

3.1 การนวดดวยตนเอง 
3.2 การประคบความรอนชื้น 
3.3 การบริหารรางกาย 

 4.  แจกคูมือการปฏิบัติตัวและแจกสมุดบันทึกพฤติกรรม  
 
 อภิปรายกลุมครั้งที่ 2  การประเมินการเผชิญปญหา (วันที่ 4 ของการวิจัย) ไดแก 
 1.  อภิปรายกลุม: การประเมินการประเผชิญปญหา ใหกลุมทดลองแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหเกิดการรับรูความสามารถตนเองในการ
ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนการเผชิญปญหาการดูแลตนเอง: การนวด การประคบความรอนชื้น การบริหาร
รางกาย 
 2.  คัดเลือกตัวแบบที่มีความมั่นใจในการปฏิบัติและรวมหาแนวทางในการเผชิญปญหา 
 3.  ตัวแบบนําการปฏิบัตแิละใหกําลังใจสมาชิก 
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 อภิปรายกลุมครั้งที่ 3 การประเมินความกาวหนา (วันที่ 8 ของการวิจัย) ไดแก 
 1.  อภิปรายกลุม: ประเมินความกาวหนาของการปฏิบัติ ใหกลุมทดลองแลกเปลี่ยนผล
การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการรับรูความคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติ และประเมินแบบบันทึกใน 3 
ประเด็น คือ 
    1.1 ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติ 
    1.2 ผลสัมผัสในการปฏิบัติ 
    1.3 ระดับอาการปวด 

 2.  ฝกปฏิบัติซํ้า นวดแบบราชสํานัก ประคบความรอนชื้น และบริหารรางกาย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนดังน้ีคือ 
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึง
สาธารณสุข อําเภอไทรนอย เพ่ือขออนุมัติทําการศึกษาวิจัย 
 2.  ติดตอประสานงานกับหัวหนาสถานพยาบาลแพทยแผนไทย เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค
และรายละเอียดในการทําวิจัย ขอความรวมมือในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.  ผูวิ จัยชี้แจงเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย เกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอน และกิจกรรมตางๆ ในการวิจัย 
 4.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมทดลองและกลุมควบคุมจะได รับการทํา
แบบสอบถามกอนการทดลอง และภายหลังการไดรับการสอนสุขศึกษา จํานวน 2 ครั้ง ตามแผนการ
ศึกษาวิจัย        
 5.   นําขอมูลที่ไดมาจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
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                                        เก็บขอมูลกลุมควบคุมกอนแลว 
                                       จึงเก็บในกลุมทดลอง 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
                                                                                                         
                  
                                                              
                      
                   

  
         

    

 
 

ผูปวยโรคปวดบา  ตนคอ  และศีรษะ 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

 
ประเมินผลกอนการรักษา 
การใหสุขศึกษาตามปกติ 

     ประเมินผลกอนการทดลอง 
อภิปรายกลุม: ประเมินอันตรายตอสุขภาพ  
ฝกปฏิบัติ:    นวด ประคบ บริหารรางกาย 
 

อภิปรายกลุม: ประเมินการเผชิญปญหา 
ฝกปฏิบัติซ้ํา:  นวด ประคบ บริหารรางกาย 
 

อภิปรายกลุม: ประเมินความกาวหนา 
ฝกปฏิบัติซ้ํา:  นวด ประคบ บริหารรางกาย 

 

ประเมินผลหลังการทดลอง 

 
สัปดาหที่ 2-3 

เร่ิมตนวิจัย 

 

สอนสุขศึกษาตามปกติ 

 

สอนสุขศึกษาตามปกติ 
 

 

ประเมินผลหลังการทดลอง 

ภาพประกอบ 8 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1 สัปดาห 

4 วัน 4 วัน 

4 วัน 4 วัน 

1 สัปดาห 
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การจัดกระทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามทั้ง 5 ตอน มาวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลําดับดังน้ี 
 1. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวนํามาลงรหัส   
    2. วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมุติฐานการวิจัย     
 2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง นํามาวิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  
 2.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง กอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ภายในกลุมทดลอง โดยใชการทดสอบคาที (t-test dependent) เพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 และ 2 
 2.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการทดสอบคาที (t-test independent) เพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 3 และ 4 

 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 
         1.1  คารอยละ โดยใชสูตร  

                           P  =   100x
n
f

    

        เม่ือ P แทน คารอยละ 
          ƒ แทน ความถี่ทีต่องการแปลงใหเปนรอยละ 
          n แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 
     

                    1.2 คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 36) 

                                        X        =  
n
X∑       

เม่ือ   X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
   ∑  แทน คาผลรวมของคะแนน 
   n  แทน จํานวนคนที่เปนกลุมตวัอยาง 
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                      1.3   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (Standard Deviation) โดยใชสูตร     
(ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 65) 

    S          = 
)1(

)( 22

−
∑∑ −

nn
XXn  

 

เม่ือ      S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 2X∑   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

 ( )2Χ∑ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
  n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 

 2.   สถิตทิี่ใชทดสอบเครื่องมือ                      
 2.1 ดัชนีความสอดคลอง   โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.2538: 117) 

 

IC   = 
Ν
∑R  

 

 เม่ือ   IC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
        R∑  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
        Ν  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

                2.2 คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองผูปวยปวดบา ตน
คอและศีรษะ โดยหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบบั (Corrected Item 
to total correlation) โดยใชสูตร (สุณี รักษาเกียรติศักดิ์. 2539:119) 
 

    rpbis = yp  -  yq 

       

                                                          Sy Ρ q    

   

   rpbis แทน คาอํานาจจําแนกประจําขอ 
   yp   แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุมที่ตอบขอน้ันถูก 
   yq แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุมที่ตอบขอน้ันผิด 
                              Sy แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมทั้งหมด 
   p แทน สัดสวนของผูที่ตอบขอน้ันถูก 
   q แทน สัดสวนของผูที่ตอบขอน้ันผิด (1-p) 
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 2.3 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองผูปวยปวดบา 
ตนคอและศีรษะ โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยใช
สูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 125 -126) 
 

     α   = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
∑

2

2

1
1 t

i

S
S

n
n

 

 
    เม่ือ   α  แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   n แทน จํานวนขอ 
   ∑ 2

iS  แทน คาผลรวมคะแนนความแปรปรวนแตละขอ 
   S 2

t  แทน คาคะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
 3. สถิติทีใ่ชทดสอบสมมุติฐานการวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรม
การดูตนเอง 
  3.1เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการดูแลตนเองกอน
และหลังการทดลองภายในกลุมทดลอง โดยใชการทดสอบคาที (t-test dependent) (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2537: 201) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 และ 2 
 
        ∑D  
        t    = 

      
)1(

)( 22

−
∑∑ −

nn
DDn  

 
 โดยที่  df = n-1 
 เม่ือ       t  แทน  คาสถิติที่ใชการวิเคราะหในการแจกแจงคาที  
  D  แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
  2D  แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคูยกกําลัง 2 
  n  แทน   จํานวนคน 
  df แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ(Degree of freedom) 
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  3.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการทดสอบคาที (t-test independent) (ชูศรี  
วงศรัตนะ. 2537: 165) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3 และ 4 
 
   t  =  

                    
2

2
2

1

2
1

n
s

n
s

+  
 

        

2

2

2
2

1

2
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

n
s

n
s

 

                                    

     

2

2

2
2

2

1

2
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

n
s

n
s

 

 
 
 เม่ือ      t   แทน คาสถิติที่ใชการวิเคราะหในการแจกแจงคาที  
  n1 แทน จํานวนคนในกลุมที่ 1 
  n2 แทน จํานวนคนในกลุมที่ 2 
  X1

 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ 1 
  X2 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ 2 
  S1

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมที่ 1 
  S2

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมที่ 2 
  df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 

X1 - X2 

df    =   

+ 
Ç 1 + 1    Ç 2 @ 1 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือ
ปองกันโรคที่มีตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ในสถานพยาบาล
แพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคที่มีตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ โดยมีการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม สาธิต 
และฝกปฏิบัติ ดําเนินการทดลองกลุมละ 2 สัปดาห 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 n   แทน   จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 X   แทน   คะแนนเฉลี่ย 
 d   แทน   คะแนนเฉลี่ยทีเ่ปลี่ยนแปลง 
 s   แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 df  แทน   ชั้นแหงความอิสระ (degree of freedom) 
 p   แทน   ความนาจะเปน (Probabilility) 
 *    แทน   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนการวิจัยทีก่ลาวมาแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมา
ทําการวิเคราะห โดยวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 สวน 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ดวย สถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
  สวนที่ 2 การวิเคราะหผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคที่มีตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมทดลอง 
 สวนที่ 3 การทดสอบสมมุตฐิานการวิจัย 
 3.1 วิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับ
อาการปวดกอนและหลังการทดลองภายในกลุมทดลอง 
 3.2 วิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับ
อาการปวดหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได ดวยสถิติพ้ืนฐาน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอเปนตาราง
ประกอบความเรียง 

 

ตาราง 3 จํานวน (รอยละ) ของกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน จําแนกตามขอมูลสวน
บุคคล 

 

ขอมูสวนบุคคล กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
อายุ(ป) 
      < 30 
       30 – 40 
       41 – 50 
       > 50 

X  + s 
สถานภาพสมรส 
      โสด 
      คู 
      มาย/หยา 
ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษา 
     อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปริญญาตรี 

 
11 (36.67) 
13 (63.33) 

 
1(10.00) 
12(40.00) 
3(10.00) 
12(40.00) 

42.33 + 8.09 ป 
 

4 (13.33) 
26 (86.67) 

0 
 

9 (30.0) 
13 (43.33) 
1 (3.33) 
5 (16.67) 
2 (6.67) 

 
7 (23.33) 
23 (76.67) 

 
2(6.67) 

10(33.33) 
12(40.00) 
6(20.00) 

42.50 + 11.88 ป 
 

6 (20.00) 
22 (73.33) 
2 (6.67) 

 
8 (26.67) 
12 (40.00) 
8 (26.67) 
1 (3.33) 
1 (3.33) 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 
 

ขอมูลสวนบุคล กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
รายได / เดือน ( บาท ) 
      ไมมี      
      3,000 - 5000 
      5,001 - 10,000 
      10,001 - 15,000 
      15,001 - 20,000 
      > 20,000 

 
1 (3.33) 

0 
7 (23.33) 
15 (50.00) 
3 (10.00) 
4 (13.33) 

 
4 (13.33) 
3 (10.00) 
13 (43.33) 
6 (20.00) 
2 (6.67) 
2 (6.67) 

 

 
 จากตาราง 3 เพศ พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมประกอบดวยเพศหญิงมากกวาเพศ
ชายคิดเปนรอยละ 63.33 และ 76.67  ตามลําดับ  

อายุ พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีอายุเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 42.33 ป และ 42.50 ป 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาชวงอายุพบวากลุมทดลองมีอายุระหวาง 30-40 ป และมากกวา 50 ป  คิด
เปนรอยละ40 เทากัน สวนกลุมควบคุมมีอายุระหวาง 41-50 ปคิดเปนรอยละ 40  

สภานภาพสมรส พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุม สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู คิดเปน
รอยละ 86.67 และ 73.33 ตามลําดับ  

ระดับการศึกษา พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 43.33 และ 40.00 ตามลําดับ รองลงมากลุมทดลองจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 30.00 กลุมควบคุมจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและอนุปริญญารอย
ละ 26.67 เทากัน  

รายได พบวา กลุมทดลองมีรายไดระหวาง 5,001-15,000 บาท กลุมทดลองมีรายได 
10,001-15,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 50.00กลุมควบคุมมีรายได 5,001-10,000 บาทมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 43.3 
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ตาราง  4  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอริยาบทในแตละวัน ของกลุมทดลอง   
30 คนและกลุมควบคุม 30 คน 

 
 

 

  
จากตาราง 4 อิริยาบถในแตละวันของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบคลายคลึงกัน คือ ทา

น่ัง เดิน ใชคอมพิวเตอร/ดูโทรทัศน ยืน และกมคอ/เงยคอ ตามลําดับ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยในแตละ
อิริยาบถ พบวาอิริยาบถที่มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยแตกตางกัน คือ กลุมควบคุมมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยใน
ทากมคอ/เงยคอ และทายืน เทากับ 6.43 และ 4.07 ชั่วโมง ตามลําดับ มากกวากลุมทดลองซึ่งมี
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเพียง 1.93 และ 2.17 ชั่วโมง แตกลุมทดลองมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยในการใช
คอมพิวเตอร/ดูโทรทัศน เทากับ 3.17 ชั่วโมง มากกวากลุมควบคุมซ่ึงมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเพียง 
1.13 ชั่วโมง 

 
อริยาบท 

กลุมทดลอง  กลุมควบคุม 
n  n  

น่ัง 
เดิน 
ใชคอมพิวเตอร/ดูโทรทัศน 
ยืน 
กมคอ/เงยคอ 
ขับรถ 
แบก/ยกสัมภาระ 
อ่ืนๆ 

30 
29 
26 
26 
22 
17 
7 
3 

5.07 + 2.35 
2.80 + 1.96 
3.17 + 2.75 
2.17 + 17.9 
1.93 + 1.76 
1.77 + 1.89 
0.33 + 0.71 
0.50 + 1.72 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 
29 
28 
27 

27.5 
16 
5 
30 

6.17 + 2.35 
3.00 + 2.42 
1.13 + 1.35 
4.07 + 2.66 
6.43 + 2.67 
0.90 + 2.53 
0.33 + 0.80 

0 

X + s X + s 
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ตาราง 5 จํานวน (รอยละ) ของกลุมทดลอง 30 คนและกลุมควบคุม 30 คน จําแนกตามประวัติโรค
ประจําตัว 
 

             โรคประจําตวั                       กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
ไมมีโรคประจําตัว 
มีโรคประจําตวั(ตอบได> 1 ขอ) 
   โรคความดันโลหิตสูง1 
   โรคเบาหวาน 
   อ่ืนๆ 2 

13 (43.33) 
17(56.97) 
8 (26.67) 
4 (13.33) 
7 (23.33) 

22 (73.33) 
8(26.67) 
4 (13.33) 
2 (6.67) 
2 (6.67) 

 
หมายเหตุ 1 หมายถึง โรคความโลหิตสูงที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได 

   2 หมายถึง โรคภูมิแพ  ไทรอยดเปนพิษ  ธาลัสซีเมีย 
 

 จากตาราง 5 พบวากลุมทดลองมีโรคประจําตัวมากกวากลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 56.97 
และ 26.67 ตามลําดับ ซ่ึงโรคประจําตัวที่พบมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูงคิดเปนรอยละ 26.67 
และ 13.33  ตามลําดับ 
 
ตาราง 6 จํานวน (รอยละ) ของกลุมทดลอง 30 คนและกลุมควบคุม 30 คน จําแนกตามระยะเวลา    

ของอาการสําคัญที่มาพบแพทย 
 

ระยะเวลา กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
< 1 สัปดาห 
1 - 2 สัปดาห 
> 2 สัปดาห 

4 (13.33) 
25 (83.34) 
1 (1.33) 

4 (13.33) 
19 (63.34) 
7(23.33) 

 

  
จากตาราง 6 ระยะเวลาของอาการสําคัญที่มาพบแพทย สวนใหญ คอื 1-2 สัปดาห ในกลุม

ทดลองคิดเปนรอยละ 83.34 และ ในกลุมควบคุม คิดเปนรอยละ63.34 
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 สวนที่ 2 การวิเคราะหผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกัน
โรคที่มีตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมทดลอง จัดอภิปรายกลุม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 การประเมิน
อันตรายตอสขุภาพ ครั้งที่ 2 การประเมินการเผชิญปญหา ครั้งที่ 3  การประเมินความกาวหนา ดัง
ตาราง 
 

ตาราง 7 การอภิปรายการประเมินอันตรายตอสุขภาพของกลุมทดลอง 
 

ประเด็นอภิปราย ผลการอภิปราย 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

 
 
 
3. 

ประวตัิการเจบ็ปวย 
และการรักษา 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุของ 
การปวดบา ตนคอ 
และศีรษะ 
 
 
  
 
 
ความรุนแรงและ
โอกาสเสี่ยง 

กลุมทดลองไดรวมอภิปรายประวตัิอาการปวดบา ตนคอ และศีรษะ 
และการรักษาของตนเอง ดังน้ี 
   - กลุมทดลองสวนมากมีอาการปวดกอนเขารวมโครงการประมาณ   
1-2 สัปดาห  
   - กลุมทดลองบางคน เคยไดรับการรักษาจากโรงพยาบาลไทรนอย 
และโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
   - กลุมทดลองบางคนเคยไปรับการนวดจากหมอนวดชาวบานและ
สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อ่ืนๆ 
กลุมทดลองไดรวมอภิปรายประเด็นสาเหตุความเจบ็ปวยของอาการ 
ปวดบา ตนคอ และศีรษะ สวนใหญมีสาเหตุจากอิริยาบถในการ
ทํางาน การกม/เงยไดแก ทําดอกไมประดับ โบวผูกผม ของชํารวย 
ทํางานอยูหนาคอมพิวเตอรตลอดเวลา ถอนตนขาวดีดหรือขาวลีบ 
เก็บผัก พริก กระเพรา ตลอดจนนอนหมอนสูงดูโทรทัศน 

สาเหตุรองลงมาของกลุมทดลอง คือ สาเหตุจากความเครียด
จากการทํางาน เน่ืองจากงานประจํามีมาก ทํางานตากแดดนาน
เกินไปทําใหปวดศีรษะ 
กลุมทดลองไดรวมอภิปรายประเด็นความรุนแรงของอาการปวดบา 
ตนคอ ศีรษะ และโอกาสเสีย่งตอภาวะแทรกซอน ดังน้ี 
   - กลุมทดลองบอกความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงตอภาวะแทรกซอน 
วาถาอาการปวดปลอยทิ้งไวไมรักษาจะปวดมากขึ้น และมีโอกาสเสี่ยง
ตอภาวะขอเสือ่ม ไหลติด ขอติดหรือขอยึด 
   - กลุมทดลองบอกความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงวาเปนอุปสรรค 
ในการดํารงชีวิตปกติ เชน ติดตะขอเสื้อชัน้ในลําบาก ยกแขนหรือ
เหยียดแขนตรงลําบาก   
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จากตาราง 7 กลุมทดลองไดแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดรับของตนเองเกี่ยวกับสาเหตุ 
อาการปวด และการรักษา ทําใหกลุมทดลองรับรูปญหารวมกัน และเกิดการยอมรับความรูสึกรวมกัน 
ตลอดจนกลุมทดลองไดประเมินอันตรายและโอกาสเสี่ยงตอสุขภาพดวยตนเอง ซ่ึงมีผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตประจําวัน การประเมินดังกลาวมีความแตกตางจากความรุนแรงของโรคที่แพทยเปน
ผูประเมิน ผลการอภิปรายกลุมกระตุนและปลุกเราใหกลุมทดลองเห็นปญหาไดชัดเจน และรับรูวา
การดําเนินชีวิตของตนเองอยูในภาวะเสี่ยง และผูวิจัยไดเชื่อมโยงความคิดเห็นและชี้แนะเพิ่มเติมใน
ประเด็นความรุนแรงของโรคที่เกิดจากภาวะปวดบา ตน คอ และศีรษะ เกิดอาการแข็งแกร็งที่
กลามเน้ือบา ตน คอ และศีรษะ ซ่ึงจะมีอันตรายทําใหเกิดอัมพาตได ทําใหกลุมทดลองมีความ
ตระหนักถึงอันตรายที่มีตอสุขภาพ สงผลใหการประเมินการเผชิญปญหาตอสุขภาพมีลักษณะเดน
ชัดเจน 
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ตาราง 8 การอภิปรายการประเมินการเผชิญปญหาของกลุมทดลอง 

 
 

ประเด็นอภิปราย ผลการอภิปราย 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

การดูแลตนเอง
เผชิญปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแบบและสมาชิก
รวมหาแนวทางใน
การเผชิญปญหา 

กลุมทดลองไดรวมอภิปรายประเด็นวิธีการดูแลตนเองและแนวทางใน
การเผชิญปญหา 4 วันที่ผานมา ดังน้ี 
   - กลุมทดลองบางคนหาผาขนหนูผืนเล็กไมได ลองเอาผาเสื้อยืดมา
ตัดใหพอเหมาะ จุมนํ้าแลวบิดแหงมาประคบบริเวณปวด ก็สามารถใช
แทนไดผลดี 
   - กลุมทดลองบางคนติดงานสังคม เชน ประชุม งานแตงงาน  
งานศพ จะบริหารรางกายเฉพาะกอนหรือหลังจากงาน ซ่ึงสมาชิก
กลุมไดบริหารรางกายเพิ่มเปน 2 เทา ในแตละครั้ง 
   - กลุมทดลองบางคนไมสามารถนวด ประคบความรอนชื้น และ
บริหารรางกายพรอมกันได คือ การบริหารรางกาย ยืดเสน ทําเวลา
เชากอนไปทํางานเหมือนกับการออกกําลังกายทั่วไป สวนการนวด
และประคบทําเวลาเย็น เน่ืองจากตองเตรียมอุปกรณ การเผชิญ
ปญหาในครั้งน้ี ผูวิจัยเสนอแนะใหสามารถเพ่ิมปริมาณในการปฏิบัติ
แตละกิจกรรมเปน 2 เทา/ครั้ง 
  - กลุมทดลองบางคนยังไมม่ันใจวาการนวดตรงตําแหนงหรือไม ให
สมาชิกที่ทําไดคลองหรือม่ันใจไดสาธิตซํ้าใหดู และใหสมาชิกที่ยังไม
ม่ันใจเปนหุน เพ่ือใหเห็นตําแหนงในการนวดไดชัดเจนขึ้น สมาชิก
สามารถรวมหาแนวทางในการแกไขความผิดพลาดได 

 
จากตาราง 8 กลุมทดลองไดแลกเปลี่ยนการเผชิญปญหา การดูแลตนเองใน 4 วันที่ผานมา 

แตละคนไดรับขอมูลยอนกลับจากการกระทําของตนเองและเทียบเคียงกับการปฏิบัติของสมาชิกใน
กลุม ทําใหกลุมทดลองมีระดับของการตื่นตัวมากขึ้น เกิดการรับรูความสามารถตนเองจาก
ประสบการณตรงวาสามารถปฏิบัติไดในระดับใด และพบวาการใชตัวแบบที่เปนสมาชิกกลุมซ่ึงมี
ลักษณะคลายกับตนเองและไดรับผลการปฏิบัติที่พึงพอใจชวยสาธิตซ้ําตามลําดับขั้นตอนและใช
คําพูดชักจูงใจ ตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัดทําใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจ และการสาธิตซํ้าโดยตัว
แบบสงผลตอความรูสึกของกลุมทดลองที่ไมม่ันใจใหเกิดความรูสึกวาสามารถที่จะทําไดเชนกันถา
พยายามอยางจริงจังและไมทอถอย 
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ตาราง 9 การอภิปรายการประเมินความกาวหนาของกลุมทดลอง 
 

 

ประเด็นอภิปราย ผลการอภิปราย 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

ความกาวหนาใน 
การปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอ
โครงการ 

กลุมทดลองไดรวมอภิปรายประเด็นความกาวหนาในการปฏิบัติ จาก
แบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดังน้ี 
1.ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติ 
   - กลุมทดลองบางคนสามารถปฏิบัติ เชา-เย็นทุกวัน 
   - กลุมทดลองบางคน ปฏิบัติไดเพียงวันละ 1 ครั้ง ใชวิธีเพ่ิมปริมาณ
การปฏิบัติเปน 2 เทา 
2.ผลสัมผัสของการปฏิบัติ 
   - การนวด บา  ตนคอ และศีรษะ กลุมทดลองบางคน มีความรอน
วิ่งวูบออกมาจากปลายแขนสูน้ิวมือ  
   - บริหารกายทาฤๅษี กลุมทดลองบางคนมีเสียงลั่นของกระดูกและ
ขอตอ แลวทําใหเกิดความสบายตัว  
   - การนวดหรือบริหารกายทาฤๅษี กลุมทดลองบางคนมีอาการเรอ
หรือผายลม 
3.ผลการปฏิบัติ 
   - กลุมทดลองมีอาการปวดลดลง 
   - กลุมทดลองสามารถผอนคลายความเครียดจากอาการปวดบา ตน
คอ และศีรษะ  
   - กลุมทดลองไมตองใชยาแกปวด ไมตองเสียเงิน เสียเวลา ไปหา
หมอนวด   
   - กลุมทดลองนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
กลุมทดลองไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ ดังน้ี 
   - การประเมินอันตรายตอสุขภาพ การประเมินการเผชิญปญหา 
และการประเมินความกาวหนา เปนกระบวนการตอเน่ือง เกิดการ
เรียนรูตามสภาพจริงของตนเอง สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   - การนวด การประคบความรอนชื้น การบริหารรางกายดวยตนเอง
เปนกิจกรรมที่สามารถนํามาใชไดจริง และลดอาการปวดระดับปาน
กลางได แตอาการปวดระดับลึกควรรักษาโดยแพทยฯ 
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จากตาราง 9 กลุมทดลองประเมินความสม่ําเสมอในการปฏิบัติ ประเมินระดับอาการปวด 
ผลลัพธการปฏิบัติ ทําใหกลุมทดลองรับรูความกาวหนาของตนเอง และมองเห็นการเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมสมาชิกและตัวแบบซึ่งมีระดับอาการปวดลดลงหรือหายปวด สงผลตอการใหคุณคาของ
การปฏิบัติและเพ่ิมความคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติ 
 
 สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย วิเคราะหความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดของกลุมตัวอยาง ใหใชการทดสอบคาที (t-test dependent 
and independent)  
 
ตาราง 10  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวด กอนและหลังการ

ทดลองภายในกลุมทดลอง  30  คน 
 

การดูแลตนเอง/อาการปวด x s t df p 

นวด 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 
ประคบความรอนชื้น 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 
บริหารรางกาย 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 
กิจวัตรประจําวัน 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 
อาการปวด 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 

 
0.06 
1.89 

 
0.09 
1.90 

 
0.18 
1.97 

 
1.08 
1.96 

 
4.78 
2.25 

 
0.16 
0.21 

 
0.21 
0.31 

 
0.38 
0.18 

 
0.34 
0.10 

 
1.09 
1.95 

 

6.95* 

 
34.11* 

 
 

24.22* 

 

13.42* 

 

14.40* 

 

29 

 
29 
 
 

29 

 

29 

 

29 

 

< 0.001 

 

< 0.001 

 

< 0.001 

 

< 0.001 

 
< 0.001 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 10 หลังการทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้นมากกวากอน
การทดลอง และระดับการปวดนอยกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ดังน้ี 



73 
 

พฤติกรรมการนวด กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.06 หลังการทดลองเพิ่มขึ้นเปน 
1.89 ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลอง พฤติกรรมการปวดดีขึ้นมากกวากอนการทดลองอยางมี
นัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1.1 
 พฤติกรรมการประคบความรอนชื้น กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.09 หลังการ
ทดลอง เพ่ิมขึ้นเปน 1.90 ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลองพฤติกรรมการประคบความรอนชื้นดี
ขึ้นมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 
1.2 

พฤติกรรมการบริหารรางกาย กอนเขาการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.18 หลังการ
ทดลองเพิ่มขึ้นเปน 1.97  ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลองพฤติกรรมการบริหารรางกายดีขึ้น
มากกวากอนการทดลองอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1.3 
 พฤติกรรมการประกอบกิจวัตรประจําวัน กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.08 หลัง
การทดลองเพิ่มขึ้นเปน 1.96  ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลองพฤติกรรมการประกอบกิจวัตร
ประจําวันดีขึ้นมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมุติฐานการ
วิจัยขอที่ 1.4 
 อาการปวด กอนการทดลองมีระดับอาการปวดเฉลี่ยเทากับ 4.78 หลังการทดลองลดลงเปน 
2.25 ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลองอาการนอยกวากอนการทดลองการอยางมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวด กอนและหลังการ
ทดลองภายในกลุมควบคุม  30  คน 

 

การดูแลตนเอง/อาการปวด x s t df p 

นวด 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 
ประคบความรอนชื้น 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 
บริหารรางกาย 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 
กิจวัตรประจําวัน 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 
อาการปวด 
     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 

 
0.22 
0.42 

 
0.23 
0.70 

 
0.20 
0.38 

 
1.07 
2.13 

 
7.2 
1.67 

 
0.49 
0.54 

 
0.57 
0.79 

 
0.44 
0.49 

 
0.31 
0.31 

 
1.42 
2.35 

 

2.89* 

 
3.50* 

 
 

2.84* 

 

13.42* 

 

14.024* 

 

29 

 
29 
 
 

29 

 

29 

 

29 

 

0.007 

 

0.002 

 

0.008 

 

<0.001 

 

< 0.001 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 11 หลังการทดลอง กลุมควบคมุมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น
มากกวากอนการทดลอง และระดับการปวดนอยกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05  ดังน้ี 

พฤติกรรมการนวด กอนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.22 หลังการทดลองเพิ่มขึ้นเปน 
0.42 ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลองพฤติกรรมการนวดดีขึ้นมากกวากอนการทดลองอยางมี
นัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พฤติกรรมการประคบความรอนชื้น กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.23 หลังการ
ทดลองเพิ่มขึ้นเปน 0.70 ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลองพฤติกรรมการทดลองการประคบรอน
ชื้นดีขึ้นมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พฤติกรรมการบริหารรางกาย กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.20 หลังการทดลอง
เพ่ิมขึ้นเปน 0.38 ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลองพฤติกรรมการบริหารรางกายดีขึ้นมากกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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พฤติกรรมการประกอบกิจวัตรประจําวัน กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.07 หลัง
การทดลองเพิ่มขึ้นเปน 2.13 ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลองพฤติกรรมการประกอบกิจวัตร
ประจําวันดีขึ้นคะแนนเฉลี่ยมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พฤติกรรมอาการปวด กอนการทดลองมีระดับอาการปวดฉลี่ยเทากับ 7.2 หลังการทดลอง
ลดลงเปน 1.62 ผลการทดสอบพบวาหลังการทดลองอาการปวดนอยกวากอนการทดลองอยางมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 12  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดกอนการทดลอง

ระหวางกลุมทดลอง  30 คน และ กลุมควบคุม 30 คน 
 

การดูแลตนเอง/อาการปวด x s t df p 

นวด 
   กลุมทดลอง 
    กลุมควบคมุ 
ประคบความรอนชื้น 
    กลุมทดลอง 
    กลุมควบคมุ 
บริหารรางกาย 
    กลุมทดลอง 
    กลุมควบคมุ 
กิจวัตรประจําวัน 
   กลุมทดลอง 
   กลุมควบคมุ 
อาการปวด 
   กลุมทดลอง 
   กลุมควบคมุ 

 
0.06 
0.22 

 
0.09 
0.23 

 
0.18 
0.20 

 
1.08 
1.02 

 
4.78 
7.20 

 
0.16 
0.49 

 
0.21 
0.57 

 
0.38 
0.44 

 
0.34 
0.36 

 
1.09 
1.42 

 

1.69 

 
2.25* 

 
 

0.24 

 

0.69 

 

7.043* 

 

58 

 
58 
 
 

58 

 

58 

 

58 

 

0.098 

 
0.032 

 
 

0.815 

 

0.495 

 

 0.01 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 12 กอนการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการประคบความรอนชื้นและระดับ
อาการปวด โดยพบวากลุมควบคุมมีพฤติกรรมการประคบความรอนชื้นดีกวากลุมทดลอง และมี
ระดับอาการปวดมากกวากลุมทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  



76 
 

สวนคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการนวด การบริหารรางกาย การประกอบกิจวัตรประจําวัน
พบวา กอนการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีพฤติกรรมการทั้ง 3 ไมแตกตางกัน 

ดังน้ันการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการประคบความรอนชื้นและระดับอาการปวด
หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัยใชการเปรียบเทียบดวยคะแนนเฉลี่ยที่
เปลี่ยนแปลง (d) 
 

ตาราง 13  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดหลังการทดลอง
ระหวางกลุมทดลอง  30 คน และ กลุมควบคุม 30 คน 

 

การดูแลตนเอง/อาการปวด x/d s t df p 

นวด 
   กลุมทดลอง 
    กลุมควบคมุ 
ประคบความรอนชื้น 
    กลุมทดลอง 
    กลุมควบคมุ 
บริหารรางกาย 
    กลุมทดลอง 
    กลุมควบคมุ 
กิจวัตรประจําวัน 
   กลุมทดลอง 
   กลุมควบคมุ 
อาการปวด 
   กลุมทดลอง 
   กลุมควบคมุ 

 
1.89 
0.42 

 

1.90
1 

0.47
1 

 

1.97 
0.38 

 
1.96 
1.06 

 
2.531 

5.58
1 

 
0.21 
0.54 

 
0.31 
0.73 

 
0.18 
0.49 

 
0.10 
0.31 

 
0.96 
2.18 

 

16.10* 

 
9.92* 

 
 

16.45* 

 

15.26* 

 

7.01* 

 

58 

 
58 
 
 

58 

 

58 

 

58 

 

< 0.001 

 

< 0.001 

 

< 0.001 

 

< 0.001 

 

< 0.001 

หมายเหตุ        1  หมายถึง  d ขอที่เหลอืหมายถึง X    
          *  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05  
 

 จากตาราง 13 หลังการทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้นมากกวากลุม
ควบคุม แตอาการปวดลดลงนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ี 
 พฤติกรรมการปวด หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการนวดเทากับ 
1.89 มากกวากลุมควบคุมที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.42 ผลการทดสอบพบวาของกลุมทดลองมี
พฤติกรรมการนวดดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ
สมมุติฐานขอที่ 3.1 
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พฤติกรรมการประคบความรอนชื้น หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การประคบความรอนชื้นที่เพ่ิมขึ้นเทากับ 1.90 มากกวากลุมควบคุมที่มีคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น 
เทากับ 0.47 ผลการทดสอบพบวาพฤติกรรมการประคบความรอนชื้น ของกลุมทดลองดีกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมุตฐิาน ขอที่ 3.2 

 พฤติกรรมการบริหารรางกาย  หลังการทดลอง  กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติ
กรรมการบริหารรางกายเทากับ 1.97 มากกวากลุมควบคุมที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.38 ผลการ
ทดสอบพบวาพฤติกรรมการบริหารรางกายของกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 3.3 

พฤติกรรมการประกอบกิจวัตรประจําวัน หลังการทดลอง กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการประกอบกิจวัตรประจําวัน เทากับ 1.96 มากกวากลุมควบคุมที่มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 
1.06 ผลการทดสอบพบวาพฤติกรรมการประกอบกิจวัตรประจําวัน ของกลุมทดลองมากกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 3.4 

แตอาการปวดหลังการทดลอง กลุมทดลองมีระดับอาการปวดเฉลี่ยระดับที่ลดลงเทากับ 
2.53 นอยกวากลุมควบคุมที่ระดับอาการปวดเหลือลดลงเทากับ 5.58 ผลการทดสอบพบวาระดับ
อาการปวดของกลุมทดลองลดลงนอยกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม
สอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 4 

นอกจากนี้ผลการประเมินระดับอาการปวด ดวยมาตรวัดดวยสายตา (Visual  Analog  
Scale) กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมสามารถประเมินระดับอาการปวดตามความรูสึกของตนเองไดดัง
ตาราง 14 
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ตาราง 14 การประเมินระดับอาการปวดของกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 จําแนกกอนและ
หลังการทดลอง 

 
 

การทดลอง 
 

กลุมตัวอยาง 
ระดับอาการปวด  

0 <4 4-6 >6-10 
 

กอนการทดลอง 

 
 

หลังการทดลอง 

 

กลุมทดลอง 

กลุมควบคุม 
 

กลุมทดลอง 

กลุมควบคุม 

 

0 

0 
 

10(33.33) 

20(66.66) 

 

10(33.33) 

1(3.33) 
 

18(60.00) 

1(3.33) 

 

17(56.67) 

8(26.67) 
 

0 

9(30.00) 

 

3(10.00) 

21(70.00) 
 

2(6.67) 

0 

 

4.78+1.09 

7.20+1.67 
 

2.25+1.95 

1.67+2.35 

 
จากตาราง 14 กอนการทดลอง กลุมควบคุมมีระดับอาการปวดรุนแรงกวากลุมทดลอง โดย

พบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีระดับอาการปวดเฉลี่ย 4.78 และ 7.20 ตามลําดับ เม่ือพิจารณา
แบงระดับอาการปวดพบวากลุมทดลองมีระดับอาการปวดปานกลาง (ระดับ 4-6) คิดเปนรอยละ 
56.77 ระดับปวดไมรุนแรง (ระดับ <4) คิดเปนรอยละ 33.33 และระดับปวดรุนแรงเพียง 10.00 กลุม
ควบคุมสวนใหญมีระดับอาการปวดรุนแรง (ระดับ >6) คิดเปนรอยละ 70.00  

หลังการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีระดับอาการปวดลดลง โดยพบวากลุม
ทดลองและกลุมควบคุม มีระดับอาการปวดเฉลี่ย 2.25 และ 1.67 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาแบงระดับ
อาการปวดพบวา กลุมทดลองหายปวดคิดเปนรอยละ 33.33 และมีอาการปวดไมรุนแรง (ระดับ <4) 
คิดเปนรอยละ 60.00 ที่เหลืออีก 2 รายพบวามีระดับอาการปวดรุนแรง (ระดับ >6) คงเดิม กลุม
ควบคุมสวนใหญหายปวดคิดเปนรอยละ 66.66 และมีระดับอาการปวดปานกลาง (ระดับ 4-6) คิด
เปนรอยละ 30.00   

X + s 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค
ที่มีตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ในสถานพยาบาลแพทยแผน
ไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคที่มีตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคปวดบา ตนคอ และศีรษะ มีการเปลี่ยนแปลง  ดังตอไปน้ี 
1. หลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองตอไปน้ีดีกวา

กอนการทดลอง 
       1.1  การนวด 
           1.2  การประคบความรอนชื้น 
           1.3  การบริหารรางกาย 
           1.4  การประกอบกิจวัตรประจําวัน 

2.  หลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองมีระดับอาการปวดนอยกวากอนการ
ทดลอง 
 3.  หลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองมีตัวแปรตอไปน้ีดีกวากลุมควบคุม 

       3.1  การนวด 
           3.2  การประคบความรอนชื้น 
           3.3  การบริหารรางกาย 
           3.4  การประกอบกิจวัตรประจําวัน 
 4.  หลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองมีระดับอาการปวดไมแตกตางกับกลุม
ควบคุม 
 

เคร่ืองที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

   1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรค โดยการอภิปรายกลุม 3 ครั้ง คือ การประเมินอันตรายตอสุขภาพ การประเมินการเผชิญ
ปญหาและการประเมินความกาวหนา  
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 2.เครื่องมือในการเก็บขอมูล ประกอบดวย  3 สวน ดังน้ี 
     สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ภูมิลําเนาระดับการศึกษาอาชีพรายได กิจกรรมที่ทํา โรคประจําตัว อาการสําคัญ ระยะเวลาของโรค 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 10 ขอ 
     สวนที่ 2  มาตราวัดดวยสายตา (visual analog  scale: VAS) ประเมินระดับของความ
ปวดไหล คอ หรือศีรษะจําแนกเปน 1-10 ระดับ ตั้งแตไมปวดเลย ถึงปวดมากที่สุด  
     สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรา
สวนประมาณคา 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบางครั้ง และไมปฏิบัติเลย จํานวน 17 ขอ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ไดวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี 

1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่(Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) 

2.เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง กอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ภายในกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคาที (t-test 
dependent) 

3.เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการทดสอบคาที (t-test independent)  

 

สรุปผลการวิจัย 
   ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคที่มี

ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

 1. หลังการทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรมการนวด การประคบความรอนชื้น การ
บริหารรางกาย และการประกอบกิจวัตรประจําวัน ดีกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ สอดคลองอยางสมมุติฐานการวิจัย ขอที่ 1.1-1.4และ มีอาการปวดลดลงมากกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 2 

 2. หลังการทดลองกลุมทดลองมีพฤติกรรมการนวด การประคบความรอนชื้น การ
บริหารรางกายและการประกอบกิจวัตรประจําวัน ดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคลองอยางสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 3.1-3.4 แตอาการปวด ของกลุมทดลองนอยกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ที่มี
ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี กลุมทดลอง 30 คนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค มีพฤติกรรมการนวด การประคบความรอนชื้น การบริหารรางกาย การ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน ดีกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลอง
กับสมมติฐานขอที่ 1.1-1.4 และดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลอง
กับสมมติฐานขอที่ 3.1-3.4การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวากระบวนการรับรู 3 รูปแบบ คือ การ
ประเมินอันตรายตอสุขภาพ (การอภิปรายครั้งที่ 1) และการประเมินการเผชิญปญหา (การอภิปราย
ครั้งที่ 2) ตลอดจนการประเมินความกาวหนา (การอภิปรายครั้งที่ 3) สามารถจูงใจใหกลุมทดลอง มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองตามแนวคิดของโรเจอรสได ผูวิจัยนําเสนอผลของการอภิปรายดังน้ี  
 การอภิปรายกลุมครั้งที่ 1  การประเมินอันตรายตอสุขภาพ การรับรูถึงอันตรายและโอกาส
เสี่ยงตอสุขภาพมีผลตอความตั้งใจของกลุมทดลองในการปฏิบัติตนเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ
(Macay, Bruce C. 1992: 27; citing Roger; & Newborn. 1976. Journul of Personality and 
Social Psycholgy. p. 54-61) ประกอบกับการสาธิตการนวด การประคบความรอนชื้น การบริหาร
รางกาย และการประกอบกิจวัตรประจําวัน ผูวิจัยไดจัดเตรียมการเสนอความรู  ขอเท็จจริง หลักการ 
แนวทางการปฏิบัติ   โดยมีเครื่องมือ  อุปกรณประกอบการสาธิต มีการอธิบายใหเหตุผลประกอบการ
สาธิตใหกลุมทดลองมองเห็นกระบวนการปฏิบัติทีละขั้นตอน เกิดการเรียนรูในการปฏิบัติอยางชัดเจน 
ไมสับสน หลังการสาธิตกลุมทดลองไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง ซ่ึงชวยใหกลุมทดลองเกิดความสนใจ
และจูงใจใหอยากทดลองและปฏิบัติ ซ่ึงแนวทางการสาธิตเปนวิธีการสอนที่สงผลใหการปฏิบัติ
นาสนใจ ผูเรียนไดเห็นสภาพที่แทจริง เกิดความประทับใจ เรียนรูไดรวดเร็ว และสามารถปฏิบัติตาม
ไดถูกตอง (สุรีย  จันทรโมลี . 2535: 175, จินตนา  ยูนิพันธ . 2539: 36) สงผลใหกลุมทดลองมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองและการเผชิญปญหาการดูแลตนเองในชวงเวลา 4 วันตอมา และสามารถ
นําประสบการณใน 4 วัน มารวมอภิปรายในครั้งที่ 2  
 การอภิปรายกลุมครั้งที่ 2 การประเมินการเผชิญปญหา การประเมินการเผชิญปญหาของ
การดูแลตนเองกลุมทดลองที่รับรูความสามารถตนเองสูง มีผลเพิ่มความตั้งใจการดูแลตนเอง กลุม
ทดลองที่รับรูความสามารถตนเองต่ํา จะมีความตั้งใจในการดูแลตนเองลดลง และการเห็นตัวแบบ
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติเปนประสบการณโดยตรง สามารถสะทอนใหกลุมทดลองมองเห็น
แนวทางในการแกไขความผิดพลาดได และเปนปจจัยเพ่ิมการรับรูความสามารถตนเองซึ่งมีผลตอ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา สอดคลองกับวิธีพัฒนาการเรียนรูความสามารถของตนเอง
ของแบนดูรา (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2539: 59-60; อางอิงจาก Evans. 1989) ที่ไดเสนอแนะไว
เกี่ยวกับประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใชตัวแบบ การใชคําพูดจูงใจ และการกระตุนทาง
อารมณ สงผลใหกลุมทดลองมีทักษะเพียงพอที่จะสงผลใหเกิดความคาดหวังในความสามารถของ
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ตนเองที่มีตอการนวด การประคบความรอนชื้น การบริหารรางกาย และการประกอบกิจวัตร
ประจําวันในชวงเวลา 4 วันตอมา และสามารถนําความกาวหนาของพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
การบรรเทาระดับอาการปวดใน 4 วันมารวมอภิปรายในครั้งที่ 3 
 การอภิปรายกลุมครั้งที่ 3 การประเมินความกาวหนา การบันทึกพฤติกรรมการนวด การ
ประคบความรอนชื้น การบริหารรางกาย และการประกอบกิจวัตรประจําวันทําใหกลุมทดลองเห็น
ความสัมพันธระหวางความถี่ของการปฏิบัติ กับระดับอาการปวดที่เปลี่ยนแปลง การนําแบบบันทึก
พฤติกรรมมาเปนสวนหนึ่งของการอภิปรายความกาวหนาและปฏิกิริยาตอบสนองตอขอมูลที่บันทึก
เปนตัวเสริมแรงพฤติกรรมทางบวก สะทอนใหกลุมทดลองรับรูวาพฤติกรรมของตนเองกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต. 2539: 62-86) และพบวาการประเมิน
ความกาวหนาและการบันทึกพฤติกรรม สงผลใหกลุมทดลองสามารถพัฒนาการรับรูความสําเร็จของ
การปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไปและเพิ่มความคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติ ซ่ึงความคาดหวัง
ในผลลัพธของการปฏิบัติสูงมีผลเพิ่มความตั้งใจตอการดูแลตนเอง (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต. 2539: 
54; อางอิงจาก Bandura. 1986) 
 หลังการทดลองกลุมทดลองมีระดับความปวดลดลงมากกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตลดลงนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุมควบคุมเปนกลุมตัวอยางที่มีอาการปวดเฉลี่ยระดับ 7.20 หลังรับการรักษา
ตามปกติอาการปวดลดลงและหายเปนปกติ แตกลุมทดลองมีอาการปวดเฉลี่ยระดับ 4.78 หลังการ
ทดลองระดับการปวดลดลงและหายเปนปกติ ดังน้ันระดับอาการปวดที่เปลี่ยนแปลงของกลุมทดลอง
จึงนอยกวากลุมควบคุม อยางไรก็ตามการนวด การประคบความรอนชื้น การบริหารรางกายดวย
ตนเองของกลุมทดลอง สามารถลดระดับความปวดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงมีขอสังเกตวา
ระดับการปวดที่ไมรุนแรง 27 คน การนวด การประคบความรอนชื้น และการบริหารรางกายดวย
ตนเอง สามารถชวยบรรเทาอาการปวดได แตระดับการปวดลึก 3 ราย การนวด การประคบความ
รอนชื้น การบริหารรางกายดวยตนเองสามารถบรรเทาอาการปวดไดเพียง 2 ราย ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
นวด การประคบความรอนชื้น และการบริหารรางกาย เปนการรักษาเบื้องตนดวยตนเอง ซ่ึงการ
ปวดระดับลึก เปนการปวดที่มีการดําเนินของโรคในระยะเรื้อรังและมีอาการปวดรุนแรง ควรไดรับ
การรักษาจากแพทย 
 ผลการศึกษาสอดคลองกับสุรินทร  มากไมตรี (2538: 111-112) ศึกษาการประยุกต
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักเรียนจาอากาศ
จํานวน 53 คนโดยจัดกิจกรรม 3 ครั้งซ่ึงประกอบดวยการบรรยายและดูสไลดประกอบเสียง การ
อภิปรายกลุม การสาธิต เรียนรูจากสถานการณที่กําหนดและการใชตัวแบบ ผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเม่ือมีเพศสัมพันธ และ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธถูกตองมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  
ศุภกิจ  สุวรรณไตรย (2548) การประยุกตทฤษฎีความสามารถของตนเองรวมกับการนวด แบบราช
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สํานักตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ คลินิกอายุรเวทแพทยแผน
ไทยประยุกต กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน การศึกษาพบวาผูปวยไดรับทราบการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง และการชวยเหลือตนเองอยางถูกตองและเม่ือไดรับโปรแกรมกลุมทดลองมีพฤติกรรมดีกวา
กลุมควบคุม และลดอาการเจ็บปวดดีกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญระดับสถิติ 0.05  
ปฏิญญา  ใจสมุทร (2548) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรคของโรเจอรส ตอการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของพนักงานฝายผลิตโรงงานยาสูบแหง
ประเทศไทย จํานวน 30 คนการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีพฤติกรรมการ
ปองกันโรคขอเขาเสื่อมดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญระดับสถิติ 0.05  
ฐิติพร คัมภิรานนท (2549) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรคในการดูแลตนเองของผูปวย โรคขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลชลประทาน จํานวน 30 
คนการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีพฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนัก การหลีกเลี่ยง
แรงกดบริเวณขอเขา การออกกําลังกลามเนื้อตนขา และมีภาวะสุขภาพดีขึ้นกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ขอเสนอแนะ 

 1.ควรมีการสงเสริมผลการวิจัยน้ีโดยนําโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรค รวมกับการนวด การประคบความรอนชื้น การบริหารรางกาย ไปใชกับผูปวยที่มีอาการ
ปวดบา ตนคอ และศีรษะเพื่อนําไปปฏิบัติในการดูแลตนเอง 
 2.ผูปวยที่มีอาการปวดมากกวาระดับ 6 ควรไปพบแพทยเพ่ือรับการรักษาเนื่องจากการปวด
ระดับน้ีเปนการปวดระดับปวดลึก การประคบความรอนชื้นจะไปไมถึงชั้นความปวดลึกของกลามเนื้อ 
และการนวดดวยตนเองน้ําหนักการสงแรงนวดไปอาจไมถึงชั้นความปวดลึกของกลามเนื้อที่มีปญหา 
 3.จัดตั้งเปนกลุม ใหสมาชิกมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน ยกประเด็นปญหาสุขภาพตามสภาพ
จริงและและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณทําใหสมาชิกชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 4.ควรมีโครงการนี้สําหรับผูสูงอายุหรือบุคคลทั่วไป ไดบริหารรางกาย เพ่ือผอนคลาย
กลามเนื้อและอิริยาบถตางๆ ดวยตนเอง 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของ  
โรเจอรส  ในผูปวยที่มีความปวดมากตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป โดยใชอุปกรณชวยเสริมการนวด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือลดอาการปวดไดดีขึ้น 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญ 
หนังสือขอความอนุเคราะห 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพล  ตอนี     ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารยเรือเอก ดร.อภิธีร   ทรงบัณฑิต    ภาควิชาสุขศึกษาคณะพลศึกษา  
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารยสุธีรา   เมืองนาโพธิ์      ภาควิชาสุขศึกษาคณะพลศึกษา  
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารยสมชาย   ชางแกวมณี      สถาบันแพทยแผนไทย กรมการ 
         พัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทย  
         ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
5. อาจารยอุบลรัตน   มโนศิลป      สถาบันแพทยแผนไทย กรมการ 
         พัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทย  
         ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
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จดหมายราชการ 
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จดหมายราชการ 
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จดหมายราชการ 
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จดหมายราชการ 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
- แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
- เครื่องมือประเมินระดับอาการปวด 
- แบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
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แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
เร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตทฤษฎแีรงจูงใจเพื่อปองกัน 

โรคที่มีตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ 
 ในสถานพยาบาลแพทยแผนไทยอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

 
คําชี้แจง 
  1. แบบสอบถามฉบับน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและพัฒนารูปแบบการ
ใหสุขศึกษา พรอมทั้งสงเสริมการดูแลตนเองของผูปวยใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2. แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน คือ 
               สวนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
    สวนที่  2  มาตรวัดผลดวยสายตา 
    สวนที่  3  แบบสอบถามพฤติกรรมปฏบิตั ิ
 3. การตอบแบบสอบถาม  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จะนําไปใชเพ่ือประกอบการทําวิจัย
เทานั้น ผลการวิจัยจะถูกนําเสนอในภาพรวม มิใชรายบคุคลและไมเปนผลกระทบตอการรักษาของ
ทานแตอยางใด จึงขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามใหครบทกุขอ และตอบตามความเปน
จริงใหมากที่สุด 
   ขอขอบคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

 
                วิชัย  สิริวิบูลยกิตต ิ

นิสิตปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสขุศกึษา 
               มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
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แบบสอบถาม 
 

สวนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง  โปรดเติมคําลงในชองวางหรือเขยีนเครื่องหมาย     ลงในชองวาง  (   ) 
 

1.   เพศ                                (   )    ชาย              (   )    หญิง 
 
2.   อายุ........................ป  (ระบุปเต็ม) 
 
3.   สถานภาพสมรสปจจุบัน          (   )    โสด (   )    คู 
 (   )    หมาย (   )    หยาราง / แยกกันอยู 
 
4.   ระดับการศึกษา (   )     ไมไดศกึษา (   )   ประถมศึกษา  
 (   )     มัธยมศกึษาตอนตน (   )     มัธยมศึกษาตอนปลาย / ป.ว.ช. 
 (   )     อนุปริญญา / ป.ว.ส. (   )     ปริญญาตรี 
 (   )    สูงปริญญาตรี 
 (   )    กําลังศึกษาระดับ........................................... 
 
5.   ที่อยูปจจุบนั(ระบุจังหวัด)....................................................... 
 
6.   อาชีพปจจบุัน 
 (   )    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (   )    กรรมกร(กอสราง) 
 (   )    เกษตรกรรม (   )    รับจาง (ระบุ).............................. 
 (   )   คาขาย      (   )    ไมไดทํางาน      (   )    อ่ืนๆ(ระบุ)......................... 
 
7.   รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
 (   )    ไมมีรายได (   )    ต่ํากวา 3000 บาท 
 (   )     3,000 - 5,000 บาท (   )    5,001 - 10,000 บาท 
 (   )     10,001 - 15,000 บาท (   )    15,001 - 20,000 บาท 
 (   )     มากกวา 20,000 บาท
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8.     กิจกรรมที่ทําติดตอกันในแตละวนั(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   )    นั่ง วันละ.............ช่ัวโมง 
 (   )    ยืน วันละ.............ช่ัวโมง 
 (   )    เดนิ วันละ.............ช่ัวโมง 
 (   )    กมคอ วันละ.............ช่ัวโมง 
 (   )    เงยคอ วันละ.............ช่ัวโมง 
 (   )    เอียงหรือหันคอ วันละ.............ช่ัวโมง 
 (   )    ขับรถ วันละ.............ช่ัวโมง 
 (   )    ใชคอมพิวเตอร/ดูโทรทัศน วันละ.............ช่ัวโมง 
 (   )    แบก / ยกสัมภาระหนกั วันละ.............ช่ัวโมง 
 (   )    อ่ืนๆ(ระบุ)............................................ วันละ.............ช่ัวโมง 
 
9.   โรคประจําตัว(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   )    ความดนัโลหิตสูง (   )    โรคหัวใจ 
 (   )    โรคเบาหวาน (   )    โรคไมเกรน 
 (   )    หมอนรองกระดูกคอเสื่อม (   )    อ่ืนๆ(ระบุ)........................... 
 
10.   ระยะเวลาของอาการโรคกอนมาพบแพทย 
 (   )    1  สัปดาห(ระบกุี่วนั)..................... (   )    2  สัปดาห 
 (   )    3 สัปดาห (   )    1 เดือน 
 (   )    มากกวา 1 เดือน 
 
สวนท่ี 2 มาตรวัดผลดวยสายตา 

บริเวณที่ปวด ระดับอาการปวด 
 

1.ปวดบา ไหล สะบัก ปวดราวไปแขนรวมทั้งชาออกที่ปลายมือและนิ้ว 

2.ปวดตนคอ 

3.ปวดศีรษะรวมทั้งปวดราวไปหนาผาก คิ้ว กระบอกตาและทายทอย 

 

 

………………………...... 

………………………….. 

………………………….. 
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สวนที่ 3   แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัต ิ
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ตามทีท่านปฏิบตัิจริง 

พฤติกรรม ภาพประกอบ ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติเปนบางครั้ง ไมไดปฏิบัติ 

1.ขณะยืน เดนิ นั่งตัวตรงไมโนมศีรษะไปขางหนา 
 

 
 

   

2.ปรับระยะนัง่หนาจอคอมพิวเตอรหรือดโูทรทัศนให 
   อยูใน ระดับสายตา 

 

   

3.นั่งทํางาน แขนอยูในแนวระนาบ ไมยกไหล 
 

 
 

   

4.หยุดพักอิริยาบถ 5-10 นาที ในทุกชัว่โมงของการทํางาน 

 

   



 

 

พฤติกรรม ภาพประกอบ ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติเปนบางครั้ง ไมไดปฏิบัติ 

5.เวลายกของจากที่สูงมีที่เหยียบรองเทา 

 

   

6.หิ้วสัมภาระเฉลี่ยน้ําหนกัใหสมดุลมือทั้ง 2 ขาง 
 

 

   

7. ทาในการนอน 
    ทานอนตะแคง  หมอนสูงพอดีกับความกวางของไหลคอ 
                              จะไมเอยีง 

 

 

   

     ทานอนหงาย  หมอนรองที่คอ 
  

   

8. การบริหารทาฤๅษีดัดตน 
    8.1 ทาดัดตนแกลมเจ็บศีรษะ และตามัว 

 

   

    8.2 ทาดัดตนแกไหล ขา และเขา ขา 

 

   



 

 

 

 

พฤติกรรม ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติเปนบางครั้ง ไมไดปฏิบัติ 

9.ทาบริหารคอ 4 ทา แตละทาออกแรงตาน 5-10 แลวพกัทําครบทั้ง 4 ทา นับเปน 1 รอบทํา 3 รอบ 
 
 
 
 
 

   

10. บริหารบา-คอ 3 จังหวะ แตละจังหวะนับ 1-10 แลวพัก ทําครบ 3 จังหวะ นับเปน 1 รอบ ทํา 3  รอบ 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

 
 
 
 
 

พฤติกรรม ภาพประกอบ ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติเปนบางครั้ง ไมไดปฏิบัติ 

11. ใชผาขุนหนูชุบน้ํารอน ประคบตั้งแต บา  ตนคอ และทายทอย 
      ขึ้น- ลง นาน 5 นาที   

 

   

12. นวดแนวพื้นฐานบาตั้งแตกระดูก  หัวไหล ไปถึงตนคอ  
      แตละจุด นับ 1 ถึง 10 ขึ้น- ลง15 นาที 

 

 

   

13. กดแนวรองไหปลารา 1 จุด นับ 1 ถึง 10 ทํา 2 ครั้ง 
 

 

 

   

14. นวดแนวพื้นฐานโคงคอตั้งแตตนคอไปถึงทายทอย  
     โดยกดแนวชิดกระดูก แตละจุด          
      นับ 1 ถึง 10  ขึ้น- ลง 5 นาที 

 

 
 

   



 

 

 
พฤติกรรม ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติเปนบางครั้ง ไมไดปฏิบัติ 

15. นวดศีรษะดานหลัง 5 จดุ แตละจดุนับ 1 ถึง 10 ทําครบทั้ง 5 จุดนับเปน 1 รอบ ทํา 3  รอบ          
 
 
 
 

        จุดที่ 1(ขวา)                   จุดที่ 2(ซาย)                     จุดที่ 3(ขวา) 
 
 
 
  
         จุดที่ 4(ซาย)               จุดที่ 5(กึ่งกลาง) 
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เครื่องมือประเมินระดับอาการปวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรวัดดวยสายตา

ผูปวยประเมินระดับความปวด 
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แบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลตนเอง ครั้งที่............ 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ตามที่ทานปฏิบัติจริง 

พฤติกรรม 
วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 
เชา เย็น เชา เย็น เชา เย็น เชา เย็น

1. การบริหารทาฤๅษีดัดตน 
    1.1 ทาดัดตนแกลมเจ็บศีรษะ และตามัว 
      10 ครั้ง เชา - เย็น 
 

        

    1.2 ทาดัดตนแกไหล ขา และเขา ขา 
         10 ครั้ง เชา - เย็น 

        

2.ทาบริหารคอ 4 ทา แตละทาออกแรงตาน 5-10 แลวพกั
ยาทําครบทั้ง 4 ทา นับเปน 1 รอบทํา 3 รอบ 
 
 

        

3.บริหารบา-คอ 3 จังหวะ แตละจังหวะนบั 1-10 แลวพกั  
ยาทําครบ 3 จงัหวะ นับเปน 1 รอบ ทํา 3 รอบ 

 
 
 
 

 

        

4.ใชผาขุนหนชุูบน้ํารอน ประคบตั้งแต   
    บา  ตนคอ และทายทอย  
     ขึ้น- ลง นาน 5 นาท ี
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 แบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลตนเอง (ตอ)  

พฤติกรรม 
วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 
เชา เย็น เชา เย็น เชา เย็น เชา เย็น

5. นวดแนวพืน้ฐานบาตั้งแตกระดกู  หวัไหล 
      ไปถึงตนคอ แตละจุด นบั 1 ถึง 10 ขึ้น- ลง 
      15 นาท ี

        

6. กดแนวรองไหปลารา 1 จดุ นับ 1 ถึง 10  
      2 คร้ัง 

 

        

7. นวดแนวพืน้ฐานโคงคอตัง้แตตนคอไปถึง         
      ทายทอย โดยกดแนวชิดกระดกู แตละจุด          
      นับ 1 ถึง 10  ขึ้น- ลง 5 นาท ี

        

8.นวดศีรษะดานหลัง 5 จุด แตละจดุนับ 1 ถึง 10 ทําครบ
ทั้ง 5 จุดนับเปน 1 รอบ ทํา 3  รอบ          

 
 
 
 

    จุดที่ 1(ขวา)               จุดที ่2(ซาย)             จุดที่ 3(ขวา) 
 
 
 
 
         จุดที่ 4(ซาย)            จดุที่ 5(กึ่งกลาง) 
 
หมายเหตุ มือที่ไมไดกดจุดใหประคองศีรษะไวตรงกนั        
อ้ัดั่ดั้เพี่ดี่ราขามเพื่อความมั่นคงในการกดจดุ 

 

        

 
 ชื่อ ..................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
 

แผนการอภิปรายกลุมยอย 
สื่อประกอบการสอน 
โปรแกรมนําเสนอ 
ภาพกิจกรรม 
บัตรนัด 
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แผนการอภิปรายกลุมยอย 
 

เรื่อง     ประสิทธผิลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคที่มี
ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ในสถานพยาบาล
แพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

กลุมเปาหมาย ผูปวยปวดบา ตนคอ และศรีษะ 
สถานที ่ สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
วิธีการ  อภิปรายกลุมยอยโดยมีขั้นตอนการดําเนนิการอภิปรายกลุมตามแนวคิดของมาแรม 

(Marram. 1978: 154-161) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ผูวิจัยเปนผูนําในการอภิปราย
กลุมดังตอไปน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 ระยะสรางสัมพันธภาพ 
  ขั้นตอนที่ 2 ระยะดําเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 3 ระยะสิ้นสุดการทํากลุม 
เวลา  ดําเนินการอภิปรายกลุม จํานวน 3 ครั้ง หางกันครั้งละ 4 วัน ใชระยะเวลาครั้งละ 
  1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 
ผูอภิปรายกลุม นายวิชัย   สิริวิบลูยกิตต ิ
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          โปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคที่มีตอพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยปวดบา   ตนคอ   และศีรษะ     
  
กิจกรรมครั้งที่ 1  ประเมินอันตรายตอสุขภาพ 
วัตถุประสงค        1.เพ่ือใหสมาชิกทําความรูจักกันและมีสัมพันธภาพที่ดี 
     2.เพ่ือใหสมาชิกรูจุดประสงคของการเขากลุมและบทบาทของสมาชิกในการ       
    งาอภิปรายกลุม 
     3.เพ่ือใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่นประสบการณการเจ็บปวย 

               4.เพ่ือใหสมาชิกรับรูความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงตอโรคปวดบา ตนคอและ 
               ง ศีรษะ 
      5.เพ่ือใหสมาชิกมีทักษะการนวดแบบราชสํานักและประคบความรอน 
กลุมเปาหมาย      ผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ตั้งแต 8-10 คน 
สถานที ่    สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
เวลา     2 ชั่วโมง  
หัวขอในการดาํเนินการ 

         1.ทําแบบทดสอบ (Pre-Test) และประเมินความเจ็บปวด 
         2. ประสบการณการเจ็บปวยของตนเอง 
        3.การรับรูความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง ของอาการปวดบา ตนคอและศีรษะ 
        4.การนวดและประคบความรอน 
วิธีการดําเนินการ 
        ระยะที่ 1 ระยะสรางสัมพันธภาพ 
    1.สรางสัมพันธภาพระหวางผูวิจัยกับสมาชิกใหเห็นหนาชัดเจน ติดปายชื่อ 

2.ผูวิจัยกลาวตอนรับสมาชิก แนะนําตนเอง และสมาชิกในการอภิปรายกลุม และ    
ใหสมาชิกในกลุมแนะนําตนเอง โดยยืนขึ้นทีละคน เพ่ือใหสมาชิกทําความรูจัก
กัน และ  ทํากิจกรรมสรางสัมพันธภาพดีตอกัน เปดโอกาสเพื่อใหสมาชิกรูจัก
กันมากยิ่งขึ้น ทักทายกัน 

3.ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคในการเขารวมอภิปรายกลุม วิธีการและขั้นตอนการ
อภิปรายกลุมระยะเวลา จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมและบทบาทของสมาชิก
ในกลุม 
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       ระยะที่ 2 ระยะดําเนนิกิจกรรม 
    1.สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณการเจ็บปวยของตนเอง ในประเด็นตอไปน้ี 
        1.1 ประวัติการเจบ็ปวยอาการปวดบา ตนคอ ศีรษะ และการรักษา 
        1.2 สาเหตุการปวดบา ตนคอและศรีษะ 
        1.3 ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงของอาการปวดบา ตนคอและศรีษะ 

 2.ผูวิจัยเชื่อมโยงความคิดเห็น และชี้แนะเพ่ิมเติมในประเด็นของความรุนแรงและ
โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคปวดบา ตนคอ และศีรษะ เปดโอกาสใหสมาชิก
ซักถามขอสงสัย แนวทางทีจ่ะนาํไปปฏิบตัิตวั 

3.ผูวิจัยสาธติการนวดแบบราชสํานักและการประคบความรอนชื้นและ               
งงการบริหารรางกาย 
4.ผูวิจัยแจกคูมือการปฏิบัตติัวของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ และแบบ 
บันทึกพฤติกรรมประจําวัน พรอมกับชี้แจงรายละเอียด วิธีการบันทกึที่ถูกตอง 

       ระยะที่ 3 ระยะสิ้นสุดการอภิปรายกลุม 
   1.สมาชิกรวมกันสรุปประเด็นที่ไดพูดคุยกันและผลที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 
   2.ผูวิจัยนัดหมายครั้งตอไปอีก 4 วันโดยกําหนดวันเวลาในบตัรนัด 
    3.สมาชิกกลุม ด่ืมนํ้าสมุนไพร เปดโอกาสใหสมาชกิกลุมมีโอกาสทําความรูจักกัน

มากขึ้น 
สื่อและอุปกรณ 
   1.โปสเตอรแสดงโครงสรางสรีระรางกายของกลามเนื้อ เสนเลือดและตําแหนงนวด 
   2.คูมือการปฏิบัตติัวเพ่ือการดูแลตนเองผูปวยปวดบา ตนคอ และศรีษะ 
   ขณะไดรับการรักษาไปอานทบทวนทีบ่าน 
   3.แบบบันทกึพฤติกรรมประจําวันเพ่ือชวยในการกํากบัตนเอง 
   4.บัตรนัดเขารวมกิจกรรม 
การประเมินผล 
   1.การมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิก 
   2.ความสนใจและความตั้งใจตลอดจนการซักถามระหวางสมาชิก 
   3.ทักษะการนวดและประคบความรอน 
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กิจกรรมที่ 2       ประเมินการเผชิญปญหา 
วัตถุประสงค      1.เพ่ือใหสมาชิก ดูแลและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

2.เพ่ือใหสมาชิกรับรูความสามารถของตนเองในการนวดแบบราชสาํนัก การ
ประคบความรอน และความคาดหวังในประสิทธผิลของการปฏิบัตติาม    

3.เพ่ือใหสมาชิกมีทักษะการเผชิญปญหา 
กลุมเปาหมาย   ผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ตั้งแต 8-10 คน 
สถานที ่ สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
เวลา  2 ชั่วโมง  
หัวขอในการดาํเนินการ 

1. การรับรูความสามารถใน การนวดแบบราชสํานัก การบริหารรางกาย  
   การประคบความรอน  
2.แนวทางในการเผชิญปญหาอุปสรรคในการนวดแบบราชสํานัก การบริหาร           

งงงงงงงงงงงงงงงรางกาย และการประคบความรอน  
  3.ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสํานัก การบริหารรางกาย และการประคบ 
   ความรอนตออาการปวดบา ตนคอและศีรษะ 
วิธีการดําเนินการและกิจกรรม 
        ระยะที่ 1 ระยะสรางสัมพันธภาพ 
    จัดกิจกรรมนันทนาการใหกับกลุมสมาชกิ ประกอบสมาชิก ตั้งแต 8-10 คนขึ้นไป      
           เพ่ือสรางความคุนเคยระหวางสมาชิก 
        ระยะที่ 2 ระยะดําเนินกิจกรรม 

1.สมาชิกแลกเปลี่ยนวิธีการดูแลตนเองเมือ่ 4 วันที่ผานมา เกี่ยวกับ การนวด   
แบบราชสํานกัการประคบความรอนชื้น และการบริหารรางกาย พรอมทั้งปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัต ิ

  2.สมาชิกแลกเปลี่ยนผลของการนวดแบบราชสํานักและการประคบความรอนชื้น 
   ตออาการปวดบา ตนคอและศีรษะ 

3.คัดเลือกตัวแบบที่มีความมั่นใจในการปฏิบัติและรวมหาแนวทางในการเผชิญ 
  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ 
4.ตนแบบนําการปฏิบัติและใหกําลงัใจสมาชิกเกิดความมั่นใจในความสามารถของ   
งงตนเองและคาดหวังในผลของการปฏบิัต ิ      

  5.สมาชิกฝกปฏิบัติการนวดแบบราชสํานัก การบริหารรางกาย การประคบ 
  ความรอนชื้น ตามตัวแบบและปฏิบตัิซํ้า 
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      ระยะที่ 3 ระยะสิ้นสุดการอภิปรายกลุม 
  1.สมาชิกกลุมรวมกันสรุปประเด็นที่ไดศึกษา เพ่ือใหเกดิความเชื่อม่ันใน   
      การปฏิบัติใหถูกตองเปนสัญญารวมของการปฏิบัต ิ   
  2.ผูวิจัยนัดหมายครั้งตอไปอีก 4 วันโดยกําหนดวันเวลาในบตัรนัด และมอบ 
      แบบบันทึกพฤติกรรมประจําวัน อธิบายวิธบีันทึกอีกครั้ง 
  3.สมาชิกรวมกัน ด่ืมนํ้าสมุนไพร เปนโอกาสใหสมาชกิกลุมมีโอกาสทําความ 
      รูจักกันมากขึ้น 
 
สื่อและอุปกรณ 
  1.ตัวแบบคือผูปวยที่มีปญหาสุขภาพเชนเดียวกับกลุมกลุมทดลองและที ่  
      สามารถปฏิบัตติัวไดถูกตองในการดูแลตนเอง 
  2.แบบบันทึกพฤติกรรมประจําวัน 
  3.บัตรนัดเขารวมกิจกรรมครั้งตอไป 
 
การประเมินผล 
  1.การมีสวนรวมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
  2.ความสนใจและความตั้งใจตลอดจนการซักถามสมาชิก 
  3.ทักษะการนวดและประคบความรอนและทาการบริหารรางกาย 
  4.ระดับของความปวด
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กิจกรรมที่ 3       ประเมินความกาวหนา 
วัตถุประสงค      1.เพ่ือใหสมาชิกรับรูผลที่ไดรับจากการ นวดแบบราชสํานัก การประคบความ       
     รอนและการบริหารรางกาย 
   2.เพ่ือใหสมาชิกลดอาการปวดบา ตนคอ และศีรษะ 
กลุมเปาหมาย     ผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ ตั้งแต 6-8 คนขึ้นไป 
สถานที ่   สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
เวลา    2 ชั่วโมง 
หัวขอในการดาํเนินการ 
    1. สมาชิกสามารถระบุความกาวหนาของการปฏิบัตติามแนวทางการเผชิญ    
            ปญหาของกลุม 
    2.ระดับความเจ็บปวดบา ตนคอ และศีรษะ 
    3.ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา 
วิธีการดําเนินการ 
        ระยะที่ 1 ระยะสรางสัมพันธภาพ 
    ผูวิจัยพูดคุยสมาชิก 
        ระยะที่ 2 ระยะดําเนินกิจกรรม 
    1.สมาชิกประเมินระดับอาการปวดบา ตนคอ และศีรษะ  
    2.สมาชิกแลกเปลี่ยนความสม่ําเสมอในการนวดแบบราชสํานัก การประคบ 
          ความรอนชื้นและการบรหิารรางกาย 

    3. สมาชิกใหกําลังใจซึ่งกันและกันเพ่ือใหสมาชิกมีพฤติกรรมที่ยั่งยืน 
    4.สมาชิกแสดงความคิดเห็นในประเด็น “การดูแลตนเองหลังรักษาครบถวน 
          ตามโปรแกรม” 
    5.สมาชิก แสดงความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรม ตลอดจนขอเสนอแนะ 
        ระยะที่ 3 ระยะสิ้นสดุการอภิปรายกลุม 
    1.ผูวิจัยสรุปประเด็นสําคญั จากการดําเนินกิจกรรม 
    2.สมาชิกซักถามปญหาเพิ่มเติมและแสดงความรูสึกตอการเขารวมกิจกรรม 
          จากโปรแกรมสุขศึกษา 
    3.ผูวิจัยแจงใหสมาชกิทราบถึงการสิ้นสดุการทํากิจกรรม พรอมทั้งกลาวคํา 
               ขอบคุณสมาชิกที่ใหความรวมมือในการศกึษาวิจัยครั้งน้ี 
สื่อและอุปกรณ 
  บัตรนัดเพื่อเกบ็รวบรวมขอมูลภายหลังการทดลอง 
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การประเมินผล 
           1.ประเมินระดับของความปวด 
  2.การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  3.ความสนใจสมาชิกในการรวมกิจกรรมกลุม 
  4.ความพึ่งพอใจของสมาชิกจากการประเมินผลการเขารวมโปรแกรม 
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สื่อประกอบการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วิธีการเตรียมประคบความรอนชื้น 

โปสเตอรแสดงโครงสรางสรีระรางกาย หมวดกลามเนือ้และเสนเลือด 
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ภาพกิจกรรม 
การนวด การประคบความรอนชืน้ และการบริหารรางกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประคบความรอนชื้น 

กดแนวรองไหปลารา แนวนวดพื้นฐานโคงคอ 

นวดศีรษะดานหลัง 5 จุด 
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ภาพกิจกรรม (ตอ)

ทาบริหารคอ 

ทาบริหารบา ตนคอ และศีรษะ 
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ภาพกิจกรรม (ตอ)

ทาบริหารทาฤษีดัดตน 
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ภาพกิจกรรม (ตอ) 
กลุมทดลองสาธิตและปฏบิตัิซํ้า 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทาฤษีดัดตน 

ทาบริหารบา ตนคอ และศีรษะ 

กลุมสาธิตนวดศีรษะดานหลัง 5 จุด 

นวดศีรษะดานหลัง 5 จุด 
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บัตรนัด 
 ในการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอและศรีษะ 

สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อ.ไทรนอย จ.นน 
 

 

 
บัตรนัดกลุมควบคุม 
โปรแกรมสุขภาพ 

ในการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอและศีรษะ 
สถานพยาบาลแพทยแผนไทย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 

ชื่อ.........................นามสกุล...........................HN................. 
กลุมที่.............................. 
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ปนกลุมอาการปวดกลามเนือ้และเนื้อเยื่อซึ่ง

อาจมีอาการปวดมึนศีรษะรวมดวย  
 
หรือมีอาการปวดราวไปที่ไหลแขนมือและ

รวมกับความรูสึกชาที่แขนและปลายนิว้มือ 
 
 
1. ถูกกระทบกระแทกจากการเลนกีฬา   หรือ
อุบัติเหตุจากการใชงานอยางหนักและรุนแรง
ผิดปกต ิ
2. การเสื่อมของเสนเอ็นรอบขอ หรือมีอาการปวด
โดยไมทราบสาเหตุ   ทําใหเกิดไหล บาคอ อักเสบ 
ปวดราวไปที่ไหล แขน มือ รวมกับความรูสึกชา 
3. มีพยาธิสภาพบริเวณคอหรือสะบัก เชน  กระดูก
งอกทับเสนประสาท หรือมีพังผืดที่กลามเนื้อสะบัก 
 
 
1.ปวดรุนแรง เคลื่อนไหวไมได อาจเห็นการบวม
แดง ช้ําของขอตอ เชน หัวไหล 
2.ปวดตลอดเวลา บริเวณตาํแหนงที่เปน เชน ไหล 
บา คอ ศีรษะ 

 
 
1.หยุดใชงานบริเวณที่ปวด และพักผอนให เพียงพอ 
2.อยานอนทับหรือใชแขนขางที่ปวดหิ้วของหนักใน 
  ระยะแรก เพราะจะทําใหไหล บาอักเสบมากขึ้น 
3.หลีกเลี่ยงจากการยกสิ่งของหนักเกินความ 
ฃสามารถของทาน  และหลีกเลี่ยงการใชมือหรือ 
  แขนทํางานเหนือศีรษะนานเกินไป เชน   ทาส ี
  เพดานบาน เช็ดตู 
4.การรักษาเบื้องตน กินยาแกปวด ลดการอักเสบ    
  ถาปวดมาก หรือมีขอติดแข็ง ควรปรึกษาแพทย 
  แผนไทย หรือแพทยแผนปจจุบัน 
5.ทํากายภาพบําบัดหมั่นบริหารกายดวยการยืด 
กลามเนื้อ ดัดตนเพื่อทุเลาปวด เพื่อปองกันขอติด 

  ยึดของขอ เชน ไหลและคอ 
  5.1 การบริหารทาฤๅษีดัดตน 
            ทาดัดตนแกลมเจ็บศรีษะ 
             และตามัว 
          10 ครั้ง เชา - เย็น 
              ทาดัดตนแกไหล ขา 
              และเขา ขา 
          10 ครั้ง เชา - เย็น 

ปวดบา ตนคอ และศีรษะ 

อาการ 

การดูแลตนเองเมื่อปวดบา ตนคอ และศีรษะ 

สาเหต ุ

2 1 

นายวิชัย  สิริวิบลูยกิตติ   เรียบเรียง 
งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  
สํานักงานสาธารณะสุขอําเภอไทรนอย  
             จังหวัดนนทบุรี 
โทร 02-5971169  ,  089-1184485 



 

  

   5.2ทาบริหารคอ 4 ทา แตละทาออกแรงตาน 5-10 
         ครั้ง  แลวพักทําครบทัง้ 4 ทานับเปน 1 รอบ  
         ทํา 3 รอบ 
 
 
 
 
 
    5.3บริหารบา-คอ 3 จังหวะ แตละจังหวะนับ 1-10    
ด    แลวพัก ทําครบ 3 จังหวะนับเปน 1 รอบ ทํา                  
ดพ      3 รอบ 
 
 
 
 
 
    5.4 การประคบความรอนชื้น 
         ใชผาขนหนูชุบน้ํารอน ประคบ 
          ตั้งแต  บา  ตนคอ และทายทอย  
          ขึ้น- ลง นาน 5 นาท ี

 
5.5 การนวดแบบกดจดุ  
          นวดแนวพื้นฐานบาตัง้แต 
          กระดูกหัวไหล ไปถึงตนคอ  
          แตละจดุนับ 1 ถึง 10  
          ขึ้น- ลง 15 นาที 
 
          กดแนวรองไหปลารา  
          1 จุด นบั 1  
          ถึง 10 ทํา 2 ครั้ง 
 
 
           นวดแนวพืน้ฐานโคงคอ 
           ตั้งแตตนคอไปถึงทายทอ 
          โดยกดแนวชดิกระดกู 
           แตละจดุ นับ 1 ถึง  
           10  ขึ้น- ลง 5 นาที 
  

 
 

 
นวดศีรษะดานหลัง 5 จุด แตละจุดนับ 1     
ถึง 10 ทํา   ครบทั้ง 5 จุดนับเปน 1 รอบ  
ทํา 3  รอบ          

 
 
 
 

        จุดที่ 1 (ขวา)        จดุที่ 2 (ซาย)       จดุที่ 4 (ขวา) 
 
 
 
         
      จุดที่ 4 (ซาย)            จดุที ่5 (กึ่งกลาง) 
 
หมายเหตุ มือที่ไมไดกดจุดใหประครองศีรษะอยูฝง       
    ตรงกันขามเพื่อความมั่นคงในการกดจุด 
 
 
 

4 3 5 



ปวดบา ตนคอแล ศรีษปวดบา ตนคอและศรษะ

ป ั ไ  ปองกันและบรรเทาไดดวยตนเอง

ิ ั ิ ิ ิ  ิ ินายวิชัย  สิริวิบูลยกิตติ

นิสิตปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสขศึกษานสตปรญญาวทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาสุขศกษา

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ



สาเหตุของอาการปวดบา ตนคอและศีรษะ



อิริยาบทหรือทาที่ผิดสุขลักษณะ



ความเครียดทางจิต



ภยันตรายบริเวณกระดูกตนคอ

คอเคล็ดหรอืยอก



ภยันตรายบริเวณกระดูกตนคอ

การบาดเจ็บของกระดกคอการบาดเจบของกระดกูคอ

   ักระแทกจากดานหนา กระแทกจากดานหลง



ขออักเสบขออกเสบ
ขออักเสบเรื้อรังอาจทําขอตอกระดูกคออักเสบดวย 

เชน ขออักเสบรูมาคอยด



ภาวะขอเสื่อม

ขอของหมอนรองกระดูก หมอนรองกระดูกในสภาพปกติ

ื่  ็ ั ปหมอนรองกระดูกเสอม กระดูกแขงชนกน ปุมกระดูกงอก



ที่กลมอาการปวดเนื้อเยื่อกลามเนื้อทกลุมอาการปวดเนอเยอกลามเนอ

บริเวณทีป่วดบรเวณทปวด

จุดกดเจ็บ
(Trigger  Point)(Trigger  Point)



กลุมอาการยึดหดรัง้ของเนื้อเยื่อรอบๆ ขอตอกระดูกสันหลังสวนคอุ ๆ ู

กลามเนื้อกลามเนอ



พฤติกรรมที่ปองกันอาการปวดบา ตนคอและศีรษะ



ขณะยนื เดนิ นัง่ตัวตรงไมโนนศีรษะไปขางหนา



ปรับระยะตัวหนังสอืที่ตองอาน จอคอมพิวเตอร
หรือดูโทรทัศนใหอยูในระดบัสายตา



นั่งทํางาน แขนอยูในแนวราบไมยกไหล



หยดุพักอิริยาบถ 5-10 นาที ในทุกชั่วโมงของการทํางาน



เวลายกของจากที่สูงมาก 
ี ี่ ี ควรมีทีเหยยีบรองเทา



้ ้หิ้วสมัภาระ เฉลี่ยน้ําหนัก
ใ สม มื ั้  2 ใหสมดุลมอทง 2 ขาง



ทาในการนอน
ทานอนตะแคง หมอนสูงพอทีคอจะไมเอียง



ทานอนหงาย หมอนรองที่คอ



ทาบริหารคอ



ทาแหงนคอ
ใชมือประสานกนทายทอย แลวออกแรงตาน เกร็งไว 

ป ิ ี  ัประมาณ 5-10 วินาที แลวพัก



ทากมคอทากมคอ
ใชมือประสานที่หนาผาก แลวออกแรงตาน เกร็งไว

ประมาณ 5-10 วินาที แลวพัก



ทาตะแคงคอขวา
ใชมือขวาดนัทีศ่รีษะ แลวออกแรงตาน เกร็งไว 

ป ิ ี  ัประมาณ 5-10 วินาที แลวพัก



ทาตะแคงคอซาย
ใชมือดนัทีศ่ีรษะ แลวออกแรงตาน เกร็งไว ประมาณ 
ิ ี  ั5-10 วินาที แลวพัก



ทาบริหารบา (คอ ดึงแขน ยกแขน)

จังหวะที่ 1จงหวะท 1

ใชมือขวาจับขอบเตียงชิดลําตัว 
งอขอศอก 30 องศา ออกแรงดึง
ขึ้น สวนแขนซาย เกร็งคางไว 
นับ 1 ถึง 10 แลวพัก



ทาบริหารบา (คอ ดึงแขน ยกแขน)

จังหวะที่ 2จงหวะท 2
ใชมือขวาจับขอบเตียงหาง 1 ฝามือ
จากจังหวะที่ 1 งอขอศอก 30 องศา จากจงหวะท 1 งอขอศอก 30 องศา 
ออกแรงดึงขึ้น สวนแขนซาย เกร็งคาง
ไว นบั 1 ถึง 10 แลวพักไว นบ 1 ถง 10 แลวพก



ทาบริหารบา (คอ ดึงแขน ยกแขน)

จังหวะที่ 3จงหวะท 3
ใชมือขวาจับขอบเตียงหาง 2 ฝามือ
จากจังหวะที่ 1 งอขอศอก 45 องศา จากจงหวะท 1 งอขอศอก 45 องศา 
ออกแรงดึงขึ้น สวนแขนซาย เกร็ง
คางไว นับ 1 ถึง 10 แลวพักคางไว นบ 1 ถง 10 แลวพก

    ทําครบทั้ง 3 จังหวะนับเปน 1 
ํรอบ ทาํ 3 รอบ



ํ ั การนวดแบบราชสํานักดวยตนเอง
ป   ีบรรเทาอาการปวดบาตนคอและศรษะ



นวดแนวพืน้ฐานบาตั้งแตปุมกระดกูหวัไหลไปถึงตนคอ แตละจดุ

นับ 1 ถึง 10  ขึ้น-ลง 15 นาที



 กดแนวรองไหปารา 1 จุด นับ 1 ถึง 10 ทําซ้ํา 2 ครั้ง



นวดแนวพืน้ฐานโคงคอตั้งแตตนคอไปถึงทายทอย โดยกดแนวชดิกระดกู 

แตละจดุนับ 1 ถึง 10  ขึ้น-ลง 5 นาที



นวดศรีษะดานหลัง 5 จดุ แตละจดุนับ 1 ถึง 10
้ ทําครบทั้ง 5 จุดนับเปน 1 รอบ ทํา 3 รอบ

จดุที่ 1 รอยบุมใต

กะโหลกศีรษะขางขวา



จดุที่ 2 รอยบุมใตกะโหลกศีรษะขางซาย



จดุที่ 3 เหนือใบหู ขางขวา



จดุที่ 4 เหนือใบหู ขางซาย



จดุที่ 5 รอยบุมกึ่งกลางกะโหลกศีรษะ   
่ ่(ระหวางจุดที่ 1  กับจดุที่ 2 )



การประคบความรอนชืน้

ใชผาขนหนชบน้ํารอน ประคบใชผาขนหนูชบุนารอน ประคบ
ตั้งแต บา ตนคอ และทายทอย 
ึ้ ีขึน- ลง นาน 5 นาที
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     จังหวัดนนทบรีุ 11150  
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   พ.ศ. 2534   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (สาธารณสขุศาสตร)  
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กระทรวงสาธารณสุข 
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