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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลของการนวดไทย ตอการลดอาการปวดในผูปวยปวดสนเทาท่ีมีจุดกดเจ็บไกบน

กลามเน้ือนอง โดยมีอาสาสมัคร 60 คน ถูกสุมออกเปนสองกลุม เพ่ือเขารับการนวดไทย หรือกายภาพบําบัด ท้ังสองกลุม

รักษา 40 นาที จํานวน 1 ครั้ง ผลการศึกษาพบวาในกลุมท่ีไดรับการรักษากายภาพบําบัดมีอาการปวดลดลงมากกวากลุม

นวดไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)  และหลังรักษา 1 วัน กลุมรักษาทางกายภาพบําบัดอาการปวดยังคงลดลง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และระดับความรูสึกกดเจ็บบนกลามเน้ือนองกลุมรักษากายภาพบําบัดเพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) ระดับความรูสึกกดเจ็บท่ีสนเทากลุมรักษาทางกายภาพบําบัดและนวดไทยเพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการศึกษานวดไทยสามารถลดปวดไดในผูปวยท่ีมีอาการปวดสนเทาไดแตนอยกวากลุมท่ี

ไดรับการรักษาทางกายภาพบําบัด 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to evaluate the effect of Traditional Thai massage to reduce pain 

in patients plantar heel pain with Myofascial trigger points on the calf muscles which have 60 subjects 

randomly assigned into two groups. Traditional Thai massage or physical therapy of both groups was 40 

minutes and 1 time treatment.  The received physical therapy treatment group was shown the pain 

decreased more than the Traditional Thai massage group with p<0.01 and after 1 day of treatment the 

physical therapy group, the pain is continued to decrease significantly ( p<0. 01) .  The pressure pain 

threshold level increased on the calf muscles in the physical therapy group significantly ( P<0.01) .  The 

pain threshold level was increased on the heel pain area of physical therapy and the Traditional Thai 

massage group had been significantly increased (p<0.05) but the physical therapy group increased more 

than the Traditional Thai massage group. The results of the study Traditional Thai massage were able to 

reduce pain in the patient's plantar heel pain but less than the physical therapy group. 

 
คําสําคัญ: นวดไทย ปวดสนเทา จดุกดเจ็บไกบนกลามเน้ือนอง 
Keywords: Traditional Thai massage, Plantar heel pain, Myofascial trigger point on the calf muscles 

*นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

**รองศาสตราจารย สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทนํา 

อาการปวดสนเทา (plantar heel pain) หรือภาวะเอ็นฝาเทาอักเสบ (plantar fasciitis) เปนอาการปวดท่ีพบ

ไดบอยท่ีสุดของสาเหตุการเกิดอาการปวดบริเวณใตฝาเทา ซึ่งอาการปวดสนเทา (plantar heel pain) ประกอบไปดวย 1) 

plantar fasciitis 2) heel spur syndrome 3) plantar fasciosis มักจะเกิดรวมกัน  มีการสันนิษฐานวาการเกิด plantar 

fasciosis เกิดจากการอักเสบของ fascia (Thomas et al., 2010) และไดมีการอธิบายกลไกของการเกิด plantar heel 

pain ดวยทฤษฎี  windlass effect กลาวคือ ขณะท่ีมีการลงนํ้าหนักของเทารวมกับมีการ dorsiflexion ของ 

metatarsophalangeal joints ทํา ให เ กิดแรง traction force ซ้ํ าๆและมีการอักเสบ จนนําไปสูขบวนการเ กิด 

degenerative process ของ plantar fascia ซึ่งมักจะมีประวัติการปวดท่ีบริเวณจุดยืดเกาะกระดูกของเอ็นใตฝาเทา 

(Hicks, 1954)  และมักเกิดอาการปวดในกาวแรกของการลงนํ้าหนัก หรือในตอนเชา อาการปวดทุเลาลงเมื่อผูปวยมกีาร

กาวเดินมากข้ึน ในบางรายอาจพบหรือไมพบ heel spur รวมดวย อาการปวดสนเทา (plantar heel pain) (Thomas  

et al., 2010; Karabay et al., 2007) มักพบความสัมพันธกับปจจัยเสี่ยงมากมาย ไดแก ความผิดปกติของโครงสรางเทา 

(เทาโกง เทาแบน ขาสั้นยาวไมเทากัน) ภาวะอวน (BMI>30 kg/m2) ลักษณะการใชชีวิตหรืออาชีพท่ีมีลักษณะการยืน การ

เดิน หรือการว่ิงเปนเวลานานรวมดวย และการใชชีวิตประจําวันท่ีไมคอยมีการเคลื่อนไหว การตึงตัวของกลามเน้ือนองและ

กลามเน้ือในฝาเทา (calf and intrinsic-foot muscle tightness) (Goff, Crawford, 2001; Hicks, 1954; Gill, 1997) 

นอกจากกลไกและสาเหตุอ่ืนๆท่ีไดกลาวไวเบ้ืองตนแลว Simons และคณะ พบวาการตรวจพบจุดกดเจ็บไก Myofascial 

trigger point (MTrPs) ในกลามเน้ือนอง ท่ีสงผลทําใหเกิดอาการปวดราว (refer pain) ไปยังบริเวณสนเทา สงผลใหเกิด 

plantar heel pain หรือ plantar fasciitis ตามมาได ดังน้ันการทําการรักษาโดยการลดอาการปวดและตึง หรือลดอาการ

ของ MTrPs บริเวณนองสามารถบรรเทาอาการของ plantar heel pain ได (Simons et al., 1999; Prateepavanich, 

1999)  

 จากการสํารวจในอดีต พบวามีชาวอเมริกันโดยประมาณ 1-2 ลานคนท่ีมารับการรักษาดวยอาการปวดสนเทา 

(Riddle, Schappert, 2004; Pfefler et al., 1999) พบอุบัติการณของภาวะปวดสนเทาอยูระหวาง 8% ถึง 15% ของ

ประชากรท่ีเปนนักกีฬาและไมใชนักกีฬา มากท่ีสุดในชวงอายุระหวาง 40 ถึง 60 ป (Rome et al., 2001; Taunton et al., 

2002) อาการดังกลาวอาจคงอยูเปนสัปดาหหรือเปนเดือน ในบางรายอาจจะเกิดอาการอักเสบอ่ืนๆ เชน บวม แดง รอน 

จากการสํารวจในอดีตอาการสวนใหญมักไมมีอาการอักเสบรวมดวย (Thomas et al., 2010; Karabay et al., 2007) 

นอกจากน้ีหากอาการเกิดข้ึนเรื้อรังมักตรวจพบ heel spur เกิดข้ึนรวมดวย (DiMarcangelo, Yu, 1997) ซึ่งสามารถแบง

ตามการรักษาได 3 ระยะ ระยะแรก (6 สัปดาห) การรักษาท่ีไดรับ ไดแก paddingและstrapping, stretching exercise, 

arch support/ heel cup, shoe recommendations, oral anti- inflammories, home Physical Therapy, 

corticosteroid injection  ระยะ2 (6 เดือน) การรักษาท่ีไดรับการ ไดแก corticosteroid injection, custom orthotics, 

night splint, immobilization, treatment Physical Therapy ระยะ 3 (มากกวา 6 เดือนและไมตอบสนองตอการ

รักษาในระยะ ท่ี  2 )  ไดแก   Extracorporal shockwave therapy, Fasciotomy (Thomas  et al. , 2010)  ดั ง น้ัน

การศึกษาครั้งน้ีเนนศึกษาในกลุมอาการปวดสนเทาท่ีไมมีการอักเสบรวมดวย หรือแบบเรื้อรังเปนชนิดท่ีพบไดบอย 

 สําหรับอาการปวดสนเทาท่ีสัมพันธกับจุดกดเจ็บไกการรักษาท่ีนิยมและใหผลดีคือ การใหหัตถการดวยมือท่ีเปน

การนวดโดยเฉพาะการนวดแบบตะวันตก เชน  Myofascial release (MFR) (Ajimsha et al., 2014) และ Deep 

massage combined neural mobilization (DMS) (Bernice et al. , 2014) ซึ่งมีรายงานวาไดผลดีตอการลดปวด  

นอกจากน้ีการนวดในรูปแบบตะวันออก โดยเฉพาะการนวดไทยซึ่งมีรูปแบบการนวดแบบลึกถึงตําแหนงท่ีมีจุกกดเจ็บไก 

ครอบคลุมท้ังมัดกลามเน้ือ ใหผลดีในการลดอาการปวดและการตึงตัวของกลามเน้ือ จากการกําจัดจุดกดเจ็บไกใน
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กลามเน้ือ ไดมีการยืนยันจากการศึกษาในอดีตท่ีมีปญหาของระบบกระดูกและกลามเน้ือ ท่ีมีความสัมพันธกับจุดกดเจ็บไก

หลายตําแหนงทั่วรางกาย (Chatchawan et al., 2005; Kumnerddee, 2009; Sritoomma et al., 2014; Buttagat 

et al., 2011; Buttagat et al., 2012a; Buttagat et al., 2012b; Kruapanich et al., 2011; Sooktho et al., 2012; 

Chatchawan et al., 2014; Damapong et al., 2015) ดังน้ันนวดไทยจึงนาจะใหผลดีในกลุมอาการปวดสนเทาท่ีมี

สาเหตุจากจุดกดเจ็บไกบนกลามเน้ือไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามยังไมพบการศึกษานวดไทยบริเวณนองและฝาเทาในกลุม

อาการปวดสนเทา ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงเลือกท่ีจะศึกษาในอาสาสมัครท่ีมีอาการปวดสนเทา plantar heel pain ชนิด

เรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงคพิสูจนยืนยันผลของการนวดไทยบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรโดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับการ

รักษาตามปกติดวยอัลตราซาวน (ultrasound) และการยืดกลามเน้ือ (muscle stretching)  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเพ่ือยืนยันผลของการนวดไทยบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรในการลดปวดของผูปวยท่ีมีอาการปวดสน

เทาท่ีมีความสัมพันธกับจุดกดเจ็บไกบนกลามเน้ือนอง โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับการรักษาตามปกติดวยอัลตรา

ซาวน (ultrasound therapy) และการยืดกลามเน้ือ (muscle stretching) 

 

วิธีการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัยและสถานท่ีวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุมและมีกลุมควบคุม (Randomized control trial) โดยใชวิธีการ 

random allocated ดวยวิธีการ block size 4, 6  โดยทําเปนซองจดหมายปดผนึก โดยผูจัดทําสลากไมมีสวนเก่ียวของ

หับงานวิจัยน้ี ซึ่งเปนผูชวยนักกายภาพบําบัด โดยแบงอาสาสมัครเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองท่ีไดรับการรักษาดวยการ

นวดไทย (TTM) และกลุมควบคุม ท่ีไดรับการรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวนรวมกับการยืดกลามเน้ือ (PT) โดยใชวิธีการทํา

การรักษากลุมละ 30 นาที งานวิจัยน้ีดําเนินการศึกษาท่ีหองกายภาพบําบัด โรงพยาบาลบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

  การศึกษาน้ีผานการรับรองดานจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เลขท่ี HE 602332 

  อาสาสมัคร 

  ผูปวยเปนเพศชายหรือเพศหญิงมีอายุระหวาง 18 - 60 ป จํานวน 60 คน โดยเปนผูท่ีมีอาการปวดสนเทา 

(plantar heel pain) อันเน่ืองมาจากเอ็นฝาเทาอักเสบและจุดกดเจ็บไกบนกลามเน้ือนอง 

  เกณฑการคัดเขา 

1. มีจุดกดเจ็บบริเวณ medial calcaneal tuberosity ของเทา 

2. มีอาการปวดเมื่อลงนํ้าหนักกาวแรก หรือกาวแรกในตอนเชา อาการมักจะดีข้ึนเมื่อเดินหลายกาว 

3. อาการตึง หรือจํากัดองศาการเคลื่อนไหว ankle dorsiflexion (จากการตรวจดวย passive range of 

motion) 

4. เอ็นรอยหวาย (Achilles tendon) ตึง เมื่อ passive range of motion ของขอเทา (ankle joint) และ

บริเวณ first toe ในทา dorsiflexion จะรูสึกมีอาการปวดหรือไมสบายบริเวณ proximal plantar fascia 

5. พบจุดกดเจ็บไก (Myofascial trigger point) ท้ังแบบ active และแบบ latent ท่ีบริเวณกลามเน้ือ 

Gastrocnemius และ soleus muscle โดยการคลํา 
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เกณฑการคัดออก 

1. ขอหามในการใหหัตถการดวยมือ ไดแก tumor, fracture, Rheumatoid arthritis, severe vascular 

disease 

2. มีประวัติ neurologic deficit 

3. ไดรับการวินัจฉัย Thrombophlebitis 

4. ปวดสนเทาสองขาง 

5. เคยมีประวัติผาตัดบริเวณขา 

6. ไดรับการวินิจฉัย fibromyalgia syndrome 

7. 1 เดือนกอนหนาน้ีเคยไดรับการรักษาหัตถการอ่ืนๆ เชน นวด บริเวณเทามากอน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูปวยท่ีผานการคัดกรองไดรับการเซ็นใบยินยอมเขารวมการวิจัยและถูกสุมเพ่ือจัดกลุม โดยจะแบงผูปวย

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีไดรับการนวดไทยและกลุมท่ีไดรับการรักษาทางกายภาพบําบัด (กลุมควบคุม) โดยอาสาสมัคร

ท้ังสองกลุมไดรับการรักษา 1 ครั้ง  สําหรับการประเมินตัวแปร ผูปวยท้ังสองกลุมไดรับการประเมินตัวแปรท้ังสิ้น 3 ครั้ง 

คือ 1) ประเมินกอนเขารับการรักษา (Baseline) และ 2) ประเมินหลังการรักษา 3) ประเมินหลังการรักษา 1 วัน จากน้ัน

ขอมูลท่ีไดถูกนําไปวิเคราะหทางสถิติ 

 

การรักษา 

 กลุมนวดไทย 

คนไขท่ีไดรับการรักษานวดไทย จะไดรับการรักษาจากแพทยแผนไทยมีประสบการณอยางนอย 2 ป40 นาที 1 

ครั้ง บริเวณกลามเน้ือนองและเทา โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 1. เปดประตูลม โดยใชอุงฝามือกดไปบริเวณ femoral artery 

เปนระยะเวลา 15-20 วินาที หรือเรียกวา คาบใหญ (รูปท่ี 1) 

 

 
 

รูปท่ี 1  เปดประตูลม (Tuntipidok, 2007) 

  

จากน้ันทําการนวดตามแนวนวด 2 เสน ดังภาพบริเวณดานหลังของตนขาและกลามเน้ือนอง ทุกเสนท่ีนวด นวด

ท้ังหมด 3 รอบ/1 เสน 
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รูปท่ี 2  แนวนวด 2 เสน ของกลามเน้ือตนขา และกลามเน้ือนอง (ดานหลัง) (Tuntipidok, 2007) 

 

 
 

รูปท่ี 3  ทาทางของผูนวด อยูในทาน่ังคุกเขาและใชน้ิวหัวแมมือสองขางใหแรงกดไปตามแนวเสน 

 

 
 

รูปท่ี 4  แสดงเสนแนวนวดของขาดานใน 1 เสน (Tuntipidok, 2007) 

  

หลังจากนวดตามแนวนวดหลังตนขาและนองแลว ใหนวดกลามเน้ือขาดานในตามแนวนวดตามรูปท่ี 4  
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รูปท่ี 5  ทาของผูนวด ผูถูกนวด และแนวนวดกลามเน้ือตนขา (ดานนอก) (Tuntipidok, 2007) 

  

หลังจากนวดตามแนวนวดขาดานใน ใหนวดกลามเน้ือขาดานนอกตามแนวนวดตามรูปท่ี 5 

 

 
 

รูปท่ี 6  เสนของการนวดฝาเทา และจุดกดท่ีเทา (Tuntipidok, 2007) 

  

หลังจากนวดแนวขาดานนอกเรียบรอยรอย ตามดวยการนวดตามแนวเสนนวดเทา และตามดวยการกดรองโคน

น้ิวเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 7  แสดงตําแหนงกดจุดสัญญาณ (Tuntipidok, 2007) 
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 หลังจากนวดเทาตามแนวนวดตามรูปท่ี 6 เรียบรอยแลว ใหกดจุดสัญญาณตามรูปท่ี 7 และหลังจากน้ันจบการ

รักษานวดไทยดวยการยืดกลามเน้ือ ดังภาพท่ี 8 

 

 
 

รูปท่ี 8  ทายืดกลามเน้ือหลังนวดไทย (Tuntipidok, 2007) 

  

ยืดกลามเน้ือหลังจากนวดไทย โดยยืดกลามเน้ือ Gastrosoleus muscle เปนเวลา 15-20 วินาที เปนจํานวน 3 ครั้ง  

 

 กลุมกายภาพบําบัด (กลุมควบคุม) 

คนไขท่ีรับการรักษากายภาพบําบัด จะไดรับการรักษาจากนักกายภาพบําบัดมีประสบการณอยางนอย 2 ป จะ

ไดรับการรักษา ไดแก การรักษาดวยคลื่นเหนือเสียง (ultrasound therapy) รวมกับการยืดกลามเน้ือ ใชเวลาในการรักษา

ท้ังหมด 40 นาที โดยจะทําการรักษาคลื่นอัลตราซาวนบริเวณท่ีมีจุดกดเจ็บไกบนกลามเน้ือบริเวณกลามเน้ือนอง คือ 

Gastrocnemius และ Soleus และทําการรักษาดวยคลื่นเหนือเสียงบริเวณสนเทา  โดยใชพารามิเตอรบริเวณกลามเน้ือ

นองดังตอไปน้ี continuous mode ระเวลา 6 นาที ความเขม 1.5 watt/cm2 ความถ่ี 1 MHz (Kavadar et al., 2015). 

บริเวณสนเทาเปด intermittent mode ใชเวลา 3 นาที ความเขม 0.5-1.0 watt/cm2 ความถ่ี 1 MHz (Bernice et al., 

2014) หลังการใหการรักษาดวยคลื่นเหนือเสียง ตามดวยการยืดกลามเน้ือ (passive stretching) dorsiflexion กลามเน้ือ

นองและ plantar facia และกลามเน้ือในเทา โดยทําท้ังหมด 5 ครั้ง/ชุด ทําท้ังหมด 3 ชุด และขณะยืดกลามเน้ือคงคางไว

เปนเวลา 15 วินาที ตอทา (28)                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 

รูปท่ี 9  ภาพแสดงการยดืกลามเน้ือ Gastrocnemius 
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รูปท่ี 10  แสดงการยืดกลามเน้ือ Soleus (us.physitrack.com/exercises) 

 

 ตัวแปรในการศึกษา 

1. CVAS เปนการวัดระดับอาการปวด โดยการถามอาการปวด ณ ขณะน้ัน ใหอาสาสมัครใชปากกากากบาท

ลงบน เสน 10 เซนติเมตร (Ten-cm line of visual analog scale)  

 

 

 

รูปท่ี 11  Ten-cm line of visual analog scale 

 

2. PPT (pressure pain threshold) ระดับความรูสึกกดเจบ็บนกลามเน้ือนอง โดยใชเครื่อง WE algometer 

ในการวัด  

 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

เก็บขอมูลลักษณะพ้ืนฐานทางกายภาพ เชน อายุ เพศ และนํ้าหนัก จะสรุปเปนคาเฉลีย่และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ในตารางท่ี 1 และทําการทดสอบความแตกตางของความแปรปรวนของประชากร(Variance homogeneity) ดวย Levene test 

ระดับคาความเช่ือมั่นท่ี 95% CI และ P-value > 0.05 ยืนยันคาความเทาเทียมของความแปรปรวนประชากร  และการแจกแจง

ปกติของตัวแปรถูกกําหนดโดยใชการทดสอบ Kolmogorov Smirnov test โดยแสดงขอมูลคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) ในขอความและตาราง ทดสอบปฏิสัมพันธ (interaction) ภายในกลุมและระหวางกลุมโดยวิเคราะหโดยใช two way 

repeated measure ANOVA (group (TTM vs PT) × time (baseline, immediate effect, after 1 day treatment) และ

ใชการเปรียบเทียบระหวางคู 

ความไมสมดุลของคาพ้ืนฐาน (Baseline) ของพารามิเตอรท้ังหมดถูกกําหนดโดยใช independent t-test และ

การวิเคราะหขอมูลท้ังหมดใช SPSS เวอรชัน 19 
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ตารางท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร (mean±SD) 

Characteristics TTM PT TOTAL 

Number patients (n) 30 30 60 

Age (years) mean±SD 

(18-30) 

(31-45) 

(46-60) 

39.10 ± 11.91 

8 (26.67) 

11 (36.67) 

11 (36.67) 

39.57 ± 11.96 

8 (26.67) 

11 (36.67) 

11 (36.67) 

39:33 ± 11.93 

16 (26.67) 

22 (36.67) 

22 (36.67) 

Gender; n male, female  10 (33.33) : 20 (66.67) 8 (26.67): 22 (73.33) 18 (30) : 42 (70) 

Weight (kg); mean±SD 69.73 ± 14.51 71.00 ± 14.77 70.37 ± 14.53 

Height (m); mean±SD 1.64 ± 0.11 1.62 ± 0.10 1.63 ± 0.10 

Occupation or study n (%) 

     Farmers, gardeners 

     Maid 

     Nurse + PT+ PT(ast.) 

     Merchant 

     Accountant 

     Driver 

 

23 (76.67) 

2 (6.67) 

2 (6.67) 

2 (6.67) 

0 (0) 

1 (3.33) 

 

19 (63.33) 

4 (13.33) 

2 (6.67) 

3 (10.00) 

1 (3.33) 

1 (3.33) 

 

42 (70.00) 

6 (10.00) 

4 (6.67) 

5 (8.33) 

1 (1.67) 

2 (3.33) 

Note: TTM = Traditional Thai massage, PT= Physical therapy, PT(ast.) = Physical Assistant 

 

ตารางท่ี 2  คาลักษณะทางคลินิกของอาสาสมัครท่ีมีอาการปวดสนเทาท่ีมีจุดกดเจ็บไกบนกลามเน้ือนอง 

Characteristics TTM PT Total 

Side of heel pain; n(%) 

Right 

Left  

 

16 (55.17) 

14 (45.16) 

 

13 (44.83) 

17 (54.84) 

 

29 (48.33) 

31 (51.67) 

Muscle; n(%) 

Gastrocnemius m. 

Soleus m. 

 

21 

9 

 

12 

18 

 

33 (55.00) 

27 (45.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92



   MMP6-10 
 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบระหวางกลุมนวดไทย (TTM) กับกลุมรักษาทางกายภาพบําบัด (PT)  

Outcome Group Baseline 

(mean±SD) 

Immediate 

effectiveness 

(day 1) 

Next day after 

treatment follow-up  

(between baseline) 

One way repeated 

ANOVA 

Fdf  (p-value) 

Two way ANOVA 

Fdf  (p-value) 

Interaction  Time  Treatment 

Pressure pain 

threshold  

(calf muscle) (lb/cm2) 

TTM 

 

PT 

2.14 ± 0.72 

 

1.86 ± 0.80 

2.29 ± 0.93 

 

2.21 ± 0.83* 

2.06 ± 0.87 

 

2.23 ± 0.99$ 

1.161, 2 (0.320) 

 

5.880, 2 (0.005) 

 

2.619 (0.077) 

 

3.265 (0.042) 

 

0.109 (0.742) 

Pressure pain 

threshold  

(heel area) (lb/cm2) 

TTM 

 

PT 

3.37 ± 0.92 

 

3.30 ± 1.02 

3.77 ± 1.03* 

 

3.85 ± 1.91* 

3.53 ± 1.37 

 

3.63 ± 1.26 

2.014, 2 (0.143) 

 

6.479, 2 (0.003) 

 

2.44 (0.784) 

 

6.980 (0.003) 

 

0.024 (0.877) 

CVAS 

(Ten-cm line of visual 

analog scale) 

TTM 

 

PT 

3.18 ± 1.43# 

 

5.02 ± 2.55 

2.25 ± 1.46* 

 

2.93 ± 1.80* 

2.55 ± 1.86 

 

2.74 ± 2.64* 

6.476, 2 (0.003) 

 

25.603, 2 (0.000) 

 

7.388 (0.001) 

 

30.217 (0.000) 

 

3.999 (0.050) 

Note: TTM = Traditional Thai massage, PT= Physical therapy, NA = not available, 

* Statistically significant when compare with baseline. 

$ Statistically significant when compare with immediate effects (day 1). 

# Statistically significant between group. 
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ผลการวิจัย 

 ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดขอมูลประชากรถูกนําเสนอในตารางท่ี 1 อายุเฉลี่ยของกลุมนวดไทย คือ 39.10 ± 

11.91 ป และกลุมท่ีรับการรักษากายภาพบําบัด คือ 39.57 ± 11.96 และอาสาสมัครสวนใหญ 42 คนเปนผูหญิง ขอมูล

ประชากรสวนใหญมีความสมดุลเทากันระหวางสองกลุม 

พบวาคาขอมูลพ้ืนฐานลักษณะทางคลินิกของอาสาสมัครท่ีมีอาการปวดสนเทาท่ีมีจุดกดเจ็บไกบนกลามเน้ือนอง 

ตามตารางท่ี 2 ขอมูลประชากรสวนใหญมีความสมดุลเทากันระหวางสองกลุม 

 ตารางท่ี 3 คาของ (PPT) ในกลามเน้ือนองกลุมท่ีไดรับการรักษาทางกายภาพบําบัด (PT) แสดงใหเห็นคาท่ี

เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังการรักษาทันที เมื่อเทียบกับคา baseline (P = 0.008) และหลังการรักษา 1 วัน 

แสดงใหเห็นคาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.024) เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาทันที  และในทางตรงกันขาม

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุมท่ีไดรับการนวดไทย (TTM ) (P> 0.05)  

 คาของ (PPT) ในบริเวณสนเทาท้ังสองกลุม (TTM และ PT) แสดงใหเห็นคาท่ีเพ่ิมข้ึน ทันทีหลังการรักษา และ

เพ่ิมข้ึนหลังการรักษา 1 วัน เมื่อเทียบกับคา baseline (P = 0.024 และ 0.002 ตามลําดับ) 

 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมของตัวแปร (PPT) พบวาท้ังสองกลุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในการ

รักษาทันทีและหลังการรักษา 1 วัน (P = 0.024 และ 0.002 ตามลําดับ) 

 ระดับอาการปวด ณ ขณะน้ัน (CVAS) พบวานคาของ baseline ในกลุมท่ีรับการรักษาทางกายภาพบําบัดสูง

กวาคา baseline ของกลุมท่ีไดรับการนวดไทย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.001)  นอกจากน้ี ยังพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญของ time × group interaction (F= 7.399; P < 0.001) อยางไรก็ตามไมมีผลตอ group 

effect โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P = 0.050) และเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุมท้ังสองกลุม ของผลการรักษา

ทันที แสดงใหเห็นวาคาของระดับอาการปวด ณ ขณะน้ัน ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับคา 

baseline (P < 0.01) มีเพียงกลุมท่ีไดรับการรักษาทางกายภาพบําบัดเทาน้ันท่ีอาการปวด ณ ขณะ ลดลงหลังการรักษา 1 

วันเมื่อเปรียบเทียบกับ baseline (P < 0.001) 

 ดังน้ัน ผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวากลุมท่ีไดรับการรักษาทางกายภาพบําบัดสามารถลดปวดไดดีกวากลุมท่ีไดรบั

การนวดไทย 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การนวดไทยมีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดทันทีหลังการรักษาและหลังการรักษา 1 วัน แตลดลงนอยกวา

กลุมท่ีไดรับการรักษาทางกายภาพบําบัด  จากผลของการลดอาการปวดและเพ่ิมระดับความรูสกึกดเจ็บบรเิวณนองและสน

เทาของท้ังสองกลุมสามารถอธิบายไดจากทฤษฎี energy crisis ดังอธิบายตอไปน้ี แรงของการนวด ยืดกลามเน้ือ รวมไป

ถึงผลของความรอน (Thermal effect) สามารถเพ่ิม lengthening ของบริเวณท่ีเรียกวา contraction knot หรือ 

(sacromere restrict) ภายในของจุดกดเจ็บไก (trigger point) และผลของกลไกของแรงกดนวดสามารถเพ่ิมความ

ยืดหยุน (flexibility) ตอบริเวณจุดกดเจ็ลไกบนกลามเน้ือและเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต นําไปสูกลไกหยุดการทํางาน 

energy crisis (break down energy crisis) (Siimon et al., 1999) ผลของการนวดไทยมักอธิบายดวยทฤษฎี gate 

control theory มักอธิบายแรงของการกดนวดมีผลไปกระตุนเสนประสาทขนาดใหญ (large fiber Aβ fibers) ซึ่ง

นํากระแสประสาทเร็วกวา small C fiber ทําใหเกิดการยับยั้งกระแสประสาทท่ี substantia gelatinisa ใน spinal cord 

จึงทําใหอาการปวดลดลง (Melzack, Wall, 1965) นอกจากน้ียังมีการศึกษากอนหนาน้ี (Chaithavuthi, Muangsiri, 

2005; Eungpinichpong, Kongnaka, 2002) วานวดไทยชวยเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดไปยังกลามเน้ือเพ่ิมข้ึนทําใหสาร
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ท่ีทําใหเกิดอาการปวดลดลง (เชน substance P, H+ and lactic ac substance P,  H+  and  lactic  acid) ในบริเวณ

ท่ีมีจุดกดเจ็บไก สอดคลองกับการศึกษากอนหนาน้ีท่ีศึกษาการนวดไทยในกลามเน้ือหลังซึ่งสามารถลดระดับความเจ็บปวด

ได (Chatchawan et al., 2005) 

ดังน้ันจากการวิเคราะหผลทางสรีรวิยาของการรักษาทางกายภาพบําบัด สามารถอธิบายไดจาก (Williams , 

1987; Baker et al., 2001; Ter Haar, 1999; Nussbaum, 1997; Watson, 2000; Watson, 2008) ซึ่งสงผลใหอาการ

ปวดลดลง ซึ่งการรักษาทางกายภาพบําบัดจัดเปน conservative treatment ของการรักษาอาการปวดสนเทา ซึ่งผลของ

การทําอัลตราซาวน thermal และ non-thermal effects ท่ีสามารถเพ่ิม flexibility ของ tendons ligaments และ 

joint capsules สามารถลด joint stiffness และอาการปวดท่ีมาพรอมกับ muscle spasm และยังสามารถเพ่ิมการ

ไหลเวียนโลหิต (Unalan et al., 2011) การศึกษาในคนไขท่ีมีอาการปวดสนเทากอนหนาน้ีโดยใหการรักษาทาง

กายภาพบําบัดโดยใหการรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวนรวมกับการยืดกลามเน้ือพบวาอาการปวดลดลง  อีกท้ังการยืด

กลามเน้ือไดระดับท่ีเหมาะสม (stretching optimizes) สามารถเพ่ิมความยืดหยุน และลดอาการปวดไดท่ีเกิดจากการยืด

ติดของกลามเน้ือได (Burke et al., 2001) 

ดังน้ันการศึกษาของเราและการศึกษาท่ีผานมาสามารถอธิบายไดวา plantar fasciitis หรือ plantar heel pain 

ทําใหเกิดอาการปวดเน่ืองจากความหนาของ plantar fascia และสงผลกระทบตอกิจกรรมของผูปวยในชีวิตประจําวัน 

ดังน้ันการรักษาดวยนวดไทย สามารถลดปวดได แตใหผลดีนอยกวากลุมท่ีไดรับการรักษาทางกายภาพบําบัด ซึ่งการรักษา

ดวยอัลตราซาวดเพ่ิมระดับกิจกรรมของเซลลดวยผลของ thermal และ non-thermal และยังมีผลของ micro-massage 

และผลของการรักษาในระยะท่ีมีการอักเสบ นําไปสูขบวนการลดปวด (Baker et al., 2001) 
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