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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลของการนวดไทยแบบราชสานักกับยาทาไดโคลฟแนคในการรักษา
ผูปวยไหลตดิ ดาเนินการเก็บขอมลูที่คลินิกแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในคนไขเพศหญิงอายุ 

40-65 ป ซึ่งออรโธปดิกสแพทยวินิจฉัยวาเปนไหลติดชนิดไมทราบสาเหต ุซึ่งมีระยะเวลาในการเจ็บปวยตั้งแต 4-12 เดือน แบงเปน 

2 กลุมคือ กลุมที ่1 (กลุมรักษา จานวน = 30 คน) ไดรับการนวดไทยแบบราชสานัก ครั้งละ 45 นาที สัปดาหละ 2 ครั้ง เปนเวลา 
6 สัปดาห และกลุมที ่2 (กลุมควบคุม จานวน= 30 คน) ไดรับยาทาไดโคลฟแนคครั้งละ 5 กรัม 3 ครั้งตอวัน ติดตอกัน 6 สัปดาห 
ประเมินผลการทดลอง โดยประเมนิองศาการเคลื่อนไหวของขอไหล ระดับอาการปวด ทุกๆ 2 สัปดาห และประเมินในระยะติดตาม
ผลการรักษาในสัปดาหที ่8 และ10 สวนการทางานของขอไหล ความสามารถในการทากิจกรรมและคณุภาพชีวิต ประเมินกอนและ
หลังการทดลอง วิเคราะหผลทางสถิติเชิงพรรณาโดยการหา รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เชิงปริมาณโดย 

repeated ANOVA, Friedman test, paired t-test และ student t-test ผลการศึกษา องศาไหลพบวากลุมที่รักษาโดยการนวด
มีคาเฉลีย่การเพ่ิมขึ้นขององศาไหลในทุกๆ 2 สัปดาหจนสิ้นสดุการรกัษาในสัปดาหที ่6 มากกวากลุมใชยาอยางมีนัยสาคญัทางสถิต ิ

(P<0.05) ในระยะตดิตามผลในสปัดาหที ่8และ10 พบวากลุมนวดมีคาเฉลีย่ขององศาไหลดีกวากลุมใชยาอยางมีนัยสาคญัทางสถิต ิ

(P<0.05) ผลของระดบัความเจ็บปวดพบวากลุมนวดมีระดับความเจ็บปวดลดลงในทุกๆ2 สัปดาหจนสิ้นสุดการรักษาในสัปดาหที ่6 

และลดลงกวากลุมใชยาอยางมีนัยสาคัญทางสถิต ิ(p<0.05) สวนในระยะติดตามผลในสัปดาหที ่8 และ10 ระดับความเจ็บปวดของ
ทั้งสองกลุมลดลงแตไมพบความแตกตางทางสถิต ิผลของการใชงานของไหลและความสามารถของแขนในการทากิจกรรม หลังการ
รักษาในสัปดาหที1่0 ของทั้งสองกลุมพบวาดีขึ้นกวากอนการรักษาอยางมนีัยสาคญัทางสถิต ิ(p < 0.05) การประเมินระหวางกลุม
ในสัปดาหที1่0 กลุมที่รักษาโดยการนวดมีคะแนนการใชงานของไหลดีกวากลุมใชยาและคะแนนความสามารถของแขนในการทา
กิจกรรมดีกวากลุมใชยาแตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสาคัญทางสถิต ิผลของคุณภาพชีวิติทั้งสองกลุมพบวามีคณุภาพชีวิต
เพิ่มขึ้นหลังการรักษาในสัปดาหที1่0 อยางมีนัยสาคัญทางสถิต(ิp<0.05) การประเมินระหวางกลุมพบวากลุมที่รักษาโดยการนวดมี
คะแนนคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นดีกวากลุมทายาอยางมีนยัสาคญัทางสถิติ (p<0.05) สรุปผลการศึกษา การนวดไทยแบบราชสานักและ
ยาทาไดโคฟแนกเจลตางก็ใหผลดีในการรักษาไหลติด แตการรักษาโดยการนวดใหผลดีกวาและไมมผีลขางเคียง  
 

คําสําคญั: การศึกษาเปรียบเทียบ นวดแบราชสํานัก ยาทาไดโคฟแนก ไหลตดิ  

 



Abstract 

This study aims to evaluate the effectiveness of the court-type traditional Thai massage 

(CTTM) in treating patients suffering from frozen shoulder in comparison with topical diclofenac 

(TD). A randomized controlled trial was conducted at the Thai Traditional Medical Service 

Center, Sukhothai Thammatirat University, Nonthaburi province. The participants of idiopathic 

frozen shoulder were diagnosed by the orthopedic doctor. Sixty female patients aged were 

randomly assigned to receive CTTM (treatment group, n=30) and TD (control group, n=30). 

CTTM was performed for 12 sessions during a 1–6 week period, and followed up at week 8th, 

10th. TD was administered 5 g three times a day for 6 weeks, and followed up at week 8th, 

10th. The outcomes of this research were assessed by shoulder range of motion (SROM), pain 

intensity (by VAS), Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), shoulder function 

assessment (by VAS) and quality of life (QoL). Descriptive statistics was used as percentage, 

mean and standard deviation. Inferential statistics was used by repeated ANOVA, Friedman test, 

paired t-test and student t-test. The results found that the comparison within the same group in 

both CTTM and TD groups showed the significant improvement of SROM (P<0.05) but the 

average values of SROM of CTTM group at week2 nd week4th and week6 th were significantly 

better than those of TD group (p<0.05). Both CTTM and TD groups showed the significant relief 

pain intensity at week2 nd week4th and week6 th (P<0.05), but VAS scores of CTTM group were 

significantly better than those of TD group. DASH and VAS (shoulder function assessment) score 

significantly decreased after treatment (p < 0.0001). In addition, the scores between CTTM and 

TD groups after treatment were not significantly different. The overall picture of quality scores 

indicated that both CTTM and TD showed significant improvement of QoL within the same 

group (P<0.05). In addition, the scores of QoL between CTTM and TD groups after treatment 

showed that CTTM group was significantly better than TD group. Both CTTM and TD were 

capable to heal frozen shoulder and demonstrated a positive effect but CTTM could cure 

frozen shoulder better than TD. The side effects of CTTM were not found. 
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