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บทคัดย่อ 
 

หัวข้อวิจัย ประสิทธิผลของการบำบัดด้วยวิธีการเช็ดแหกและพอกยาเย็นต่อการบรรเทาอาการ 
ปวดศีรษะในผู้ป่วยไมเกรน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
( Effectiveness of Shed-Haek and Cold Herbs Mask Treatment for 
Reducing Headache Pain among Patients with Migraine at Health service 
network Pabon District,  Phatthalung Province.) 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวยุวดี  กองมี 

ปี 2563 

 การศ ึกษาในคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการศ ึกษาแบบกึ ่งทดลอง (Quasi experimental research)            
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลระดับความปวด ความถี่ของการปวด และองศาการเคลื่อนไหวคอ
ในผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรน ก่อนและหลังการบำบัดโรคด้วยวิธีเช็ดแหกและพอกยาเย็น โดยทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ปวดศีรษะไมเกรน และได้รับการวินิจฉัยว่าปวดศีรษะ           
ไมเกรน (ICD-10, G43-43.9, U61.2) มารับบริการที่โรงพยาบาลป่าบอน และคลินิกแพทย์แผนไทย
ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คำนวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโดยใช้โปรแกรม G* Power 3.1.9.2 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย 
แบบประเมินอาการความเจ็บป่วย ได้แก่ แบบประเมินระดับความเจ็บปวด  ความถี่ของการปวด  
แบบประเมินองศาการเคลื่อนไหวของคอ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิง
วิเคราะห์ paired t-test   

ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการบำบัดด้วยวิธีการเช็ดแหกและพอกยาเย็น กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความปวดและความถี่ของการปวด ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < .05) และ
มีระดับองศาการเคลื่อนไหวของคอ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < .05) ดังนั้น 
ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วย และสามารถพัฒนา
รูปแบบการรักษาโรคไมเกรนด้วยวิธีการเช็ดแหกร่วมกับพอกยาเย็น  บูรณาการร่วมกับแนวทางในเวช
ปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคไมเกรน ให้แก่เครือข่ายบริการ
สุขภาพและในระบบสุขภาพต่อไปได ้
 
 
 
 
คำสำคัญ :   การเช็ดแหก, พอกยาเย็น, ปวดศีรษะไมเกรน



ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการบำบัดด้วยวิธีการเช็ดแหกและพอกยาเย็นต่อการบรรเทาอาการ 
ปวดศีรษะในผู้ป่วยไมเกรน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
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สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม โทร 074-820144, 082-3915642   
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บทนำ 

โรคปวดศีรษะไมเกรนเป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะที่พบได้บ่อย ความชุกของการปวด
ศีรษะจากไมเกรนในคนไทย มีมากถึงร้อยละ 30.00 ของอาการปวดศรีษะทั ้งหมด1 ไมเกรนส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพกาย และการดำเนินชีวิตในประจำวัน จำเป็นต้องมีการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ทำให้
เกิดการไม่ตอบสนองต่อยาและได้รับผลจากฤทธิ์ข้างเคียงของยา2 

ด้านการแพทย์แผนไทย มีการเทียบเคียงโรคลมปะกัง ใกล้เคียงกับโรคไมเกรน การรักษาทาง
การแพทย์แผนไทยโดยใช้การเช็ดแหก3 และการพอกยาเย็น เหมาะสมแก่การแก้อาการเตโชพิการ 
กำเดากำเริบ ในทางเวชกรรมไทยตามคัมภีร์ธาตุวิภังค์4 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การพอก
ตาและหน้าผากด้วยสมุนไพรที่มีรสเย็นสามารถลดความปวดได้ในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดศีรษะ ปวดตา 
และโรคไมเกรน5 การเช็ดเส้นและการพอกยาเย็น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการบรรเทา
อาการปวดศีรษะไมเกรนและจากการทบทวนวรรณกรรมยังขาดการศึกษาวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ทำการศึกษาประสิทธิผลของการบำบัดด้วยวิธีการเช็ดแหกและพอกยาเย็นต่อการบรรเทาอาการปวด
ศีรษะในผู้ป่วยไมเกรนเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  

วัตถุประสงค์  
เพื่อเปรียบเทียบผลระดับความปวด ความถี่ของการปวด และองศาการเคลื่อนไหวคอใน

ผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรน ก่อนและหลังการบำบัดโรคด้วยวิธีเช็ดแหกและพอกยาเย็น 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Design) ประชากร 
คือ ผู้ป่วยที่ปวดศีรษะไมเกรน และได้รับการวินิจฉัยว่าปวดศีรษะจากไมเกรน ( ICD-10, G43-43.9, 
U61.2)  จำนวน 105 คน (ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลป่าบอนและเครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอป่าบอน ระหว่างเดือนตุลาคม-กันยายน 2562) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ปวดศีรษะ
ไมเกรน และได้รับการวินิจฉัยว่าปวดศีรษะจากไมเกรน (ICD-10, G43-43.9, U61.2) ทีม่ารับบริการที่
โรงพยาบาลป่าบอน และคลินิกแพทย์แผนไทยในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน และมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโดย



ใช้โปรแกรม G* Power 3.1.9.2 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  การวิจัยครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง กลุ่มตัวอย่างได้รับการตรวจประเมินอาการและเก็บข้อมูลโดยแพทย์
แผนไทยซึ่งผ่านการอบรมจากผู้วิจัยหลัก มีการตรวจประเมินผลระดับความปวด ความถี่ของการปวด 
และองศาการเคลื่อนไหวคอในผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรน ก่อนและหลังการบำบัดด้วยวิธีเช็ดแหกและ
พอกยาเย็นต่อเนื่องกัน  3 ครั้ง โดยนัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  พร้อมทั้งติดตามผลหลังการรักษาต่อเนื่อง
ไป 1 เดือน  ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วม ผ่านการชี้แจงรายละเอียด 
และเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ  สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามข้อมูลทั ่วไป 
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย แบบประเมินอาการความเจ็บป่วย ได้แก่ แบบประเมินระดับความ
เจ็บปวด  ความถี่ของการปวด  แบบประเมินองศาการเคลื่อนไหวของคอ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ paired t-test   

ผลการศึกษา  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90  อายุเฉลี่ย 36.87 ปี (SD = 9.66)  
สถานภาพสมรสส่วนใหญ่สมรส (อยู่ด้วยกัน)  คิดเป็นร้อยละ 63.30 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า  คิดเป็นร้อยละ 33.30  ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 30.00  ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว  คิดเป็นร้อยละ 86.70  มีโรคประจำตัว  คิดเป็นร้อยละ 13.30  มักป่วยเป็นโรค
ประจำตัวภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ 13.30  ป่วยเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 6.25 ปี (SD = 2.50)  และส่วนใหญ่ไม่
พบประวัติการดื่มแอลกอฮอล์  คิดเป็นร้อยละ 86.70 ไม่สูบบุหรี่  คิดเป็นร้อยละ 93.30 ประวัติการ
เจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เป็นไมเกรนเฉลี่ย 8.40 ปี (SD = 6.68)  ระยะเวลาที่เป็น 
ไมเกรนต่ำสุด 1 ปี สูงสุด 20 ปี ทุกรายมีอาการปวดศีรษะข้างเดียว และปวดศีรษะแบบตุบๆ  มีความ
รุนแรงของอาการปวดอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  คิดเป็นร้อยละ 93.30  มีอาการปวดศีรษะแย่ลง
เมื่อทำกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 76.70  รวมทั้งมีอาการคลื่นไส้ และ/อาเจียน  คิดเป็นร้อยละ 56.70  มี
อาการตาสู้แสงไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 86.70  สำหรับการรักษาในอดีตที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ 
ต้องรับประทานยา (ซื้อยามารับประทานเอง)  คิดเป็นร้อยละ 43.30  ในส่วนการประเมินอาการความ
เจ็บป่วย  แสดงผลการศึกษาดังตารางที่ 1, 2, 3 

ตารางที่  1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความปวดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนบำบัดครั้งที่ 1 และหลังบำบัด ครั้งที ่3 (n = 30) 

ระดับความปวด 

 (VAS) 
x  SD t P - value 

ก่อนบำบัดครั้งที่ 1 7.03 1.45 
20.87 .000 

หลังบำบัดครั้งที่ 3 0.83 0.91 



ตารางท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถี่ของการปวดไมเกรนของ

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนบำบัดครั้งที่ 1 และหลังบำบัดครั้งที่ 3 (n = 30) 

ความถี่ 

(ครั้งต่อสัปดาห์) 
x  SD t P - value 

ก่อนบำบัดครั้งที่ 1 1.33 1.21 
3.29 .003 

หลังบำบัดครั้งที่ 3 0.57 0.68 

 

 
ตารางที่  3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับองศาการเคลื่อนไหวของ
คอในกลุ่มตัวอย่าง ก่อนบำบัดครั้งที่ 1 และหลังบำบัดครั้งที่ 3 (n = 30) 

ระดับองศาการ
เคลื่อนไหวของคอ  

ก่อนบำบัดครั้งที ่1 ก่อนบำบัดครั้งที ่3 
t P - value 

x  SD x  SD 
ท่าก้มคอ 44.03 9.09 53.70 12.42 -3.78 .001 

ท่าเงยคอ 45.13 9.41 57.93 6.91 -6.59 .000 

ท่าเอียงคอไปด้านขวา 35.51 5.74 50.83 6.45 -13.34 .000 

ท่าเอียงคอไปด้านซ้าย 38.97 7.20 53.60 9.27 -8.70 .000 

หมุนคอไปด้านขวา 70.23 9.57 81.40 6.32 -7.25 .000 

หมุนคอไปด้านซ้าย 70.67 8.29 84.17 7.17 -8.12 .000 

 

วิจารณ์ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การบำบัดด้วยวิธีการเช็ดแหกและพอกยาเย็นต่อการบรรเทาอาการ
ปวดศีรษะในผู้ป่วยไมเกรน  สามารถลดระดับความปวด ลดความถี่ของการปวด หลังการบำบัดด้วย
วิธีการเช็ดแหกและพอกยาเย็นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < .05) และเพิ่มระดับองศา
การเคลื่อนไหวของคอ หลังการบำบัดด้วยวิธีการเช็ดแหกและพอกยาเย็น อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05 (p < .05)  ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สิริจิตติ ์  จิตมานะ และคณะ5 ได้ศึกษา
ประสิทธิผลการพอกตาและหน้าผากในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดศีรษะ ปวดตา และโรคไมเกรน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการพอกตาและหน้าผากด้วยสมุนไพรที่มีรสเย็นมีคะแนนเฉลี่ยความปวดหลังพอก
ตาและหน้าผากน้อยกว่าก่อนพอกตาและหน้าผากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และสอดคล้อง



กับการศึกษาของ กชมน อินทร์บัว และคณะ6 ได้ศึกษาผลของการบําบัดด้วยวิธีกัวซาตามแนวแล่นเส้น
ประธานสิบต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณคอและบ่าที่มีสาเหตุมาจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
และพังผืดในผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจำ พบว่า ภายหลังการบำบัดด้วยวิธีกัวซาตามแนวแล่นเส้น
ประธานสิบ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี p<0.01 และช่วงการ
เคลื่อนไหวของคอเพิ่มขึ้นทั้งในท่าหมุนซ้ายและขวา เอียงซ้ายและขวา ก้มและเงยอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ p<0.01  ซึ่งตามทฤษฎีการเกิดไมเกรนของแพทย์แผนไทย วิเคราะห์ว่าเป็นโรคลมปะกัง 
เป็นโรคลมชนิดหนึ่งเป็น“ลมระคนด้วยกำเดา” ตีขึ้นเบื้องสูงถึงศีรษะ7 การเช็ดแหก และการพอกยา
เย็น จะช่วยกระตุ้นให้คลายกล้ามเนื้อ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น เป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อ
ร่างกายเปิดรูขุมขนขับของเสียออกจากร่างกายกระตุ้นความร้อนทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญดีขึ้น
และยังช่วยปรับร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล และสามารถใช้ในการบำบัดอาการปวดศีรษะไมเกรนได้8  
และสมุนไพรในยาพอกเย็นมีสรรพคุณเป็นยารสเย็นทั้งหมด เหมาะสมแก่การแก้อาการเตโชพิการ 
กำเดากำเริบได้ ในทางเวชกรรมไทยตามคัมภีร์ธาตุวิภังค ุ์4 

สรุป 
จากผลการศึกษา พบว่า การบำบัดด้วยวิธีการเช็ดแหกและพอกยาเย็นต่อการบรรเทาอาการ 

ปวดศีรษะในผู้ป่วยไมเกรน  สามารถลดระดับความปวด ลดความถี่ของอาการปวด และเพิ่มระดับ
องศาการเคลื่อนไหวของคอในกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนั้นควรส่งเสริมเป็นอีกหนึ่งทางเลือก และพัฒนา
รูปแบบการรักษาโรคไมเกรนด้วยวิธีการเช็ดแหกร่วมกับพอกยาเย็น  บูรณาการร่วมกับแนวทางในเวช
ปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคไมเกรน ให้แก่เครือข่ายบริการ
สุขภาพและในระบบสุขภาพต่อไปได้   อย่างไรก็ตามการศึกษา วิจัยครั ้งต่อไป ควรศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   
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