
 

 

บทคดัย่อ 

อาการระบบทางเดนิปัสสาวะสว่นล่าง (Lower Urinary Tract Symptoms; LUTS) เป็นอาการทีพ่บได้
บ่อยในผู้ชายสูงอายุ ตามมาตรฐานการรกัษากลุ่มอาการดงักล่าวใช้ยากลุ่ม alpha-adrenergic antagonist 
แมว้่าจะมปีระสทิธผิลในการรกัษาแต่ก็พบอาการขา้งเคยีง ไดแ้ก่  มนึงง ความดนัโลหติต ่า นอกจากนี้ยงัมี
การรกัษาแบบไมใ่ชย้าเชน่การนวด ตามทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย การนวดไทยเป็นหตัถการหนึ่งทีร่ะบุไวใ้น
ศลิาจารกึวดัโพธิ ์มเีสน้ประธานสบิทีใ่ชใ้นการนวดเกี่ยวขอ้งกบัระบบปัสสาวะและระบบสบืพนัธุ์ แต่ยงัขาด
การวิจยัเพื่อยืนยนัประสทิธิผล ดงันัน้การวิจยันี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทย
เปรยีบเทยีบกบัการใชย้าทามซูโลซนิ (tamsulosin) ในผูป่้วยชายทีม่อีาการระบบทางเดนิปัสสาวะส่วนล่าง 
อายุ 50-75 ปี เป็นการศกึษาทางคลนิิกแบบสุ่ม (randomized clinical study) ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลมิพระเกยีรติ ์โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมได้รบัยาทามซูโลซิน 
(Tamsulosin) ขนาด 0.4 mg ต่อวนั ก่อนนอน ขณะทีก่ลุ่มทดลองจะไดร้บัการนวดไทย 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดย
มกีารติดตามผล เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์  มกีารประเมนิประสทิธิผลการรกัษาด้วยเครื่อง IPSS score, 
uroflowmetry parameters และ WHO-QoL  สถติทิีใ่ชค้อื สถติเิชงิพรรณนา Chi-test, ANOVA test, paired 
sample test 

 ผลการศกึษา  จ านวนอาสาสมคัร 45 ราย ไม่พบความแตกต่างกนัระหว่าง อายุ  และระยะเวลาทีม่ี
อาการทางเดนิปัสสาวะสว่นล่างก่อนเขา้โครงการวจิยั การศกึษาประสทิธผิลของการนวดไทยเปรยีบเทยีบกบั
การใช้ยาทามซูโลซิน (tamsulosin) ในผู้ป่วยชายที่มอีาการระบบทางเดนิปัสสาวะส่วนล่าง มกีารติดตาม
ผลการรกัษาเป็นเวลา   4 สปัดาห ์เมือ่ท าการทดสอบโดยการใช ้Uroflowmetry parameters พบวา่ระยะเวลา
ในการขบัปัสสาวะทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิแต่กลุ่มการนวดไทยมแีนวโน้มทีด่กีว่า  ส่วนเวลาเริม่
ปัสสาวะถงึจุดทีม่คีวามเรว็ปัสสาวะสงูสุด  ความแรงเฉลีย่ทีปั่สสาวะได ้และปรมิาณน ้าปัสสาวะทัง้หมด พบวา่
กลุ่มทีไ่ดร้บัการนวดไทยมปีระสทิธผิลทีด่กีว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัยามาตรฐานอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ( p=0.004 )  
มเีพยีงระยะเวลาทีม่ปัีสสาวะไหล ของกลุ่มทีไ่ดร้บัยามาตรฐานมรีะยะเวลาการไหลทีด่กีวา่กลุ่มนวด 

   สรุป จากการศกึษาครัง้นี้ ท าใหม้คีวามเชื่อมัน่ว่าการศกึษาประสทิธผิลการนวดไทยสามารถลดความ
รุนแรงของอาการระบบทางเดนิปัสสาวะส่วนล่างได้ โดยคาดว่าการนวดไทยสามารถเป็นทางเลอืกในการ
รกัษาอาการระบบทางเดนิปัสสาวะสว่นล่าง และควรมกีารศกึษาในกลุ่มผูป่้วยทีม่จี านวนมากขึน้ และควรเพิม่
ระยะเวลาในการศกึษาต่อไป 
   

 

 
 



 

 

ABSTRACT 

Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) is typically associated with Benign Prostatic 
Hyperplasia (BPH) and several conditions in elderly men. According to clinical practice guideline of 

LUTS including BPH, the pharmacological treatment include α-adrenergic antagonist, 5α-reductase 

inhibitors,anticholinergics, β3-adrenoceptor agonists, phosphodiesterase-5-inhibitors, or their 
combinations. Despite the high efficacy of these conventional medicines, side effects may occur 
during the medication such as dizziness, postural. Non-pharmacological approaches to patients with 
such as Thai massage is also available. According to the theory of Thai traditional medicine Thai 
massage is one of the procedures specified in Wat Pho inscription. However, there is no research 
on the efficacy of Thai massage on LUTS patients. The objective in this study to investigate the 
effectiveness of Thai traditional massage compare with tamsulosin in Thai men with Lower Urinary 
Tract Symptoms (LUTS).The prospective clinical, non-inferiority study was conducted in men of age 
50-75 years old with LUTS at Thammasat University Hospital. Participants were randomly assigned 
into 2 groups. The control group was received 0.4 mg of Tamsulosin daily and the study group was 
given a session of Thai traditional massage for 4 weeks. Evaluation of effectiveness was performed 
by the International Prostate Symptoms Score (IPSS), Uroflowmetry, and a Thai version of the World 
Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHO-BREF) . Data analysis by using descriptive 
statistics, Chi-test, ANOVA test, paired sample test. 

The result showed that 45 participants were enrolled into the study.  The background 
characteristics of participants were not significantly difference between two groups in terms of age, 
duration of symptoms, and comorbidity. After 4 weeks of treatment of both group, the total IPSS was 
decrease with statistically significant and quality of life associated with urination was increased. 
Additionally, IPSS subgroup analysis showed that storage and voiding symptom were also decreased 
significantly. The peak flow rate, average flow rate, and voted volume of both interventions increase. 
While, voiding time, flow time and time to peak of the Tamsulosin were increased and decreased in 
Thai traditional massage with no statistical significance.  Besides, post- voided residual urine was 
decrease in both groups.  When comparing between groups analysis of post- voided residual urine 
volume were decrease statistically significant. WHO-BREF were no significantly changed. 



 

 

CONCLUSION: For this particular group of patients, both Tamsulosin and TTM massgage appear to 
improve patients’  conditions.  The result suggests that Thai tradition massage has a potential to be 
an alternative treatment for LUTS.  The further should be studied in a larger number of patients and 
should increase the duration of the massage for evaluation. 
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