
ประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษากลุ่ม
อาการปวดกล้ามเนื้อขาของผู้มารับบริการ 
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลค าตากล้า 

นางสาวเบญจวรรณ  โอตเปี้ย  
ต าแหน่งแพทย์แผนไทย 
 โรงพยาบาลค าตากล้า 



ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

ด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลค าตากล้า เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทย ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย จ่ายยาสมุนไพร ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร  บริบาล
หญิงหลังคลอด ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการนวดรักษาแบบราชส านัก
ให้แก่ผู้มารับบริการ  

จากสถิติของผู้มารับบริการในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมาพบว่าผู้มารับบริการด้วย 
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อขามากเป็นล าดับที่ 1 ของผู้มารับบริการทั้งหมด จาก
ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับปัญหาด้านกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชสานักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
ขาของผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลค าตากล้า  

 



วัตถุประสงค์ทั่วไป  

• เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษากลุ่มอาการปวด
กล้ามเนื้อขาของผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค าตากล้า 

วัตถุประสงค์เฉพาะ  

•  เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่มี
อาการปวดกล้ามเนื้อขา ลักษณะอาการปวดกล้ามเนื้อขา  

• เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อขาก่อนและหลังได้รับการรักษา
ด้วยการนวดแบบราชส านัก 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 



ขอบเขตในการวิจัย 

รูปแบบงานวิจัย 
• Quasi-experimental 
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ท าการศึกษา 
• ผู้มารับบริการแพทยแ์ผนไทยโรงพยาบาลค าตากล้าที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อขา  

จ านวน 30 ราย ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
สถานที่ท าการศึกษา 
• คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค าตากล้า 
ระยะเวลาที่ท าการศึกษา 
• ช่วงเดือน มีนาคม 2559 – เมษายน 2559 จ านวน 2 เดือน 
 



กรอบแนวคิด 

การนวดแบบราชส านัก 

-นวดรักษา 

-ประคบสมุนไพร 

ผลการนวดราชส านกัในการ
รักษากลุม่อาการปวด

กล้ามเนือ้ขา 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปัจจัยทางชีวสังคม 
-เพศ 
-อายุ 
-อาชีพ 
-ลักษณะการท างาน 
-การศึกษา 

ตวัแปรอธิบาย 



หัวข้อการทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย 
• การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เกี่ยวข้องกับ

พิธีกรรม การด ารงชีวิตที่เป็นธรรมชาติ เป็นวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต ความ
เจ็บป่วยมีสาเหตุมาจาก ธาตุทั้ง4ในร่างกายเสียสมดุลได้แก่ ดิน น้า ลม และไฟ 

• การแพทย์แผนไทย แบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์
ไทย และหัตถเวชกรรมไทย โดยรวมการนวด อบ ประคบไว้ด้วย  

 (สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539) 

 

 



หัวข้อการทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฏีการนวด  การนวดไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
•  การนวดแบบทั่วไป (แบบเชลยศักดิ์) หมายถึง การนวดแบบสามัญชน มีการสืบทอด ฝึกฝนแบบ

แผนการนวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเหมาะสมมากสาหรับชาวบ้านนวดกันเองใช้สองมือและ
อวัยวะส่วนอ่ืนโดยไม่ต้องใช้ยา การนวดแบบเชลยศักดิ์เป็นการนวดบริเวณกล้ามเนื้อและข้อศอก
ต่าง ๆ ของร่างกายการนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการสอนแบบสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เป็นการ
นวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น อาจมีวิธีการนวดแตกต่าง 

• การนวดแบบราชสานัก หมายถึง การนวดเพื่อถวายกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของ ราชส านัก ผู้
นวดจะต้องเดินเข่าเข้าหาผู้ป่วยที่นอนอยู่บนพื้นเมื่ออยู่ห่างผู้ป่วยราว 2 ศอก จึงนั่งพับเพียบและ
คารวะขออภัยผู้ป่วย หลังจากนั้นหมอจะคล าชีพจรที่ข้อมือ และหลังเท้าข้างเดียวกันเมื่อตรวจดู
อาการของโรคจึงเริ่มทาการนวดคล้ายกับการนวดแบบทั่วไป ต่างกันที่ต าแหน่งการวางมือ องศาที่
แขนของผู้นวด ซึ่งต้องกระทาอย่างสุภาพยิ่ง การนวดแบบราชส านักพิจารณาถึงผู้เรียนอย่าง
ประณีตถี่ถ้วน การสอนมีขั้นตอน การนวดที่สุภาพ การนวดเป็นเอกลักษณ์ เป็นการนวดพ้ืนฐาน
ต่างๆ เช่นพื้นฐานขา พื้นฐานแขน พื้นฐานหลัง พื้นฐานบ่า การนวดกล้ามเนื้อต้นคอ การนวดศีรษะ 
การนวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง  
 



นวดแบบราชสานัก นวดแบบเชลยศักดิ์ 
1. ต้องมีกิริยามารยาทเรียบร้อย เดินเข่าเข้าหา  
ผู้ป่วยไม่หายใจรดผู้ป่วย ไม่เงยหน้า  
2. เริ่มนวดตั้งแต่ใต้เข่าลงมาข้อเท้า หรือจาก ต้นขาลงมาถึงเท้า  
3. ใช้เฉพาะมือ คือนิ้วหัวแม่มือ ปลายนิ้วและ อุ้งมือในการนวดเท่านั้น 
แขนต้องเหยียดตรงเสมอ  
4. ทาการนวดผู้ป่วยที่อยู่ในท่านั่ง นอนหงายและตะแคง ไม่นวดผู้ป่วย
ในท่านอนคว่ า 
5. ไม่มีการนวดโดยใช้เท้า เข่า ข้อศอก ไม่มีการดัด งอข้อ หรือส่วนใด
ของร่างกาย  
6. ผู้นวดเน้นให้เกิดผลต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อโดยยึดหลักการกายวิภาค
เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการทางานของเส้นประสาท เพิ่ม
ความตึงตัวของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ กระเพาะอาหาร และลาไส้ 
เกิดการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลาไส้ ทาให้เจริญอาหาร ท้องไม่
อืดไม่เฟ้อ  
7. ช่วยให้ผ่อนคลาย คลายเครียด สบายใจ ท าให้รู้สึกแจ่มใส 
กระฉับกระเฉง 
  

1. มีความเป็นกันเองกับผู้ป่วย  
2. เริ่มนวดที่ฝ่าเท้า  
3. ใช้อวัยวะทุกส่วน เช่น มือ เข่า 
ศอก ในการนวด  
4. ทาการนวดผู้ป่วยท่านั่ง นอน
หงาย ตะแคงและท่านอนคว่ า 
5. มีการนวดโดยใช้เท้า เข่า ศอก มี
การดัดงอข้อและส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย  
6. ผู้นวด เน้นผลที่เกิดจากกดและ
นวดคลึงตามจุดต่าง ๆ  



• การวินิจฉัยทางด้านการแพทย์แผนไทยในกลุ่มโรคที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อขา 

 



หัวข้อการทบทวนวรรณกรรม 

การประเมินอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อขา (pain score) 

• วิช่วล เรตต้ิง สเกล (visual rating scales:VRS) คือการวัดโดยใช้เส้นตรงยาว 10 
เซนติเมตรแบ่งเป็น 10 ช่องๆละ 1 เซนติเมตร ให้ผู้ป่วยท าเครื่องหมายบนเส้นตรงที่
มีตัวเลขแทนค่าความรุนแรงของความปวดโดยปลายข้างหนึ่งแทนค่าด้วยเลข 0 
หมายถึง ไม่ปวด ปลายอีกข้างแทนค่าด้วยเลข 10 หมายถึง ปวดรุนแรงมากที่สุด 
ผู้ป่วยท าเครื่องหมายตรงเลขใดถือเป็นคะแนนความปวด  

 



หัวข้อการทบทวนวรรณกรรม 

การประเมินอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อขา (pain score) 

 การบอกความรู้สึกเป็นตัวเลข (numerical rating scales : NRS) เป็นการ
ประเมินความปวดดว้ยตัวเลขโดยพยาบาลจะบอกผูป้่วยว่าถ้าไม่ปวดเลยแทนด้วยเลข 0 
และ ปวดรุนแรงมาก แทนด้วยเลข 10 หรือ 100 อย่างใดอย่างหนึ่งใหผู้้ป่วยเลอืกว่าปวด
ตอนนี้อยู่ท่ีเลขใด  

 โดยทั่วไปจะพบว่าผู้ป่วยให้คะแนนความปวด (pain score)  
• 1-2 คือ ยอมรับได้  
• 3-4 คือ มีอาการปวดเลก็น้อยพอทนได้  
• 5-6 คือ ปวดปานกลางบางครั้ง  
• มากกว่า 6 ขึ้นไป คือปวดมาก ถือว่าควรได้รับการบ าบัดรักษาอาจใช้ยาแก้ปวดร่วมดว้ย 

 



วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
• ผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลค าตากล้าที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อขา  

จ านวน 30 ราย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ในช่วงเดือน มีนาคม 2559 – 
เมษายน 2559 จ านวน 2 เดือน 

ขั้นตอนการวิจัย 
• คัดเลือกผู้มารับบริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  
• การเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์วัดระดับความเจ็บปวด 
• การนวดอาการปวดกล้ามเนื้อขาโดยวิธีการนวดแบบราชส านักจากแพทยแ์ผน

ไทย 
• การเก็บข้อมูลหลังการทดลอง โดยใช้สัมภาษณ์วัดระดับความเจ็บปวด 



วิธีด าเนินการวิจัย(ต่อ) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

• แบบสัมภาษณ์วัดระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการรักษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (บอกถึงระยะเวลาที่เก็บ / สถานที่ / ขั้นตอน) 

• เก็บข้อมูลช่วง เดือนมีนาคม-เมษายน 2559 ที่คลินิกแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลค าตากล้า 

การวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติที่ใช้) 

• ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



ผลการศึกษา 

1. ลักษณะทางชีวสังคมของผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค าตากล้า พบว่า  

• เป็นจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67   

• กลุ่มอายุของผู้มารับบริการ มีอายุเฉลี่ย 60.17 ปี (SD=11.26) อายุสูงสุด 88 ปี อายุต่ าสุด 37 ปี 

• ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ ( สมรส) มีจานวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมาคือ 
สถานภาพโสด และหม้าย มีจ านวนละ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67  

• ระดับการศึกษาของผู้มารับบริการส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน 21 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 70  

• ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร มีจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมา
ได้แก่อาชีพอื่นๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ แม่ชี มีจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.33  

• ลักษณะการท างานของผู้มารับบริการส่วนใหญ่ มีลักษณะการท างานแบบเดินท างาน มีจ านวน 16 
ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาได้แก่ ลักษณะการท า งานแบบนั่งท างานและใช้แรงงาน มี
จ านวนประเภทละ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67 



คุณลักษณะส่วนบุคคล จ ำนวน 

(n=30) 

ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 

  หญิง 

 

4 

26 

 

13.33 

86.67 

อายเุฉลี่ย  = 60.17, S.D.=11.26, Max=88, Min=37 

สถานภาพ 

                     สมรส 

                     โสด 

                     หม้าย 

 

26 

2 

2 

 

86.67 

6.67 

6.67 

ระดบัการศกึษา 
                     ประถมศกึษา 
                     มธัยมศกึษา 
                     ปริญญาตรี 

 

21 

8 

1 

 

70 

26.67 

3.33 



คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 

อาชีพ 

                     ธุรกิจส่วนตัว 

                     รับจ้าง 

                     รับราชการ 

                     เกษตรกร 

                     อื่นๆ 

 

4 

5 

1 

13 

7 

 

13.33 

16.67 

3.33 

43.33 

23.33 

ลักษณะการท างาน 

                     นั่งท างาน 

                     ยืนท างาน 

                     เดินท างาน 

                     ใช้แรงงาน 

 

5 

4 

16 

5 

 

16.67 

13.33 

53.33 

16.67 



ผลการศึกษา 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อขา ของผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์
แผนไทยโรงพยาบาลค าตากล้า  พบว่า  

 ระยะเวลาที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อขา ของผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีผู้มารับ
บริการมีอาการปวดเรื้อรัง ( 6 เดือนขึ้นไป ) มีจ านวน 19ราย คิดเป็น ร้อยละ 
63.33 รองลงมา ได้แก่ อาการปวดเฉียบพลัน (เริ่มปวด – 6 เดือน) มีจ านวน 
11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.67  

 โดยขณะที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อขา พบมี ไม่มีอาการปวดร้าวไปบริเวณอื่น มี
จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.67  

ช่วงเวลาที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อขามากที่สุดได้แก่ ปวดตลอดเวลา มีจ านวน 
14 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา ได้แก่ ช่วงเวลาขณะท างาน มีจานวน 
9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 



อาการ จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 

ระยะเวลาที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อขา 
                    ปวดเฉียบพลัน (เริ่มปวด-6เดือน) 
                    ปวดเรื้อรัง (6เดือนขึน้ไป) 

 

11 

19 

 

36.67 

63.33 

ขณะที่มีอาการท่านมีอาการปวดร้าวไปที่อื่นหรือไม่ 

                    ไม่ม ี

                    มี 

 

29 

1 

 

96.67 

3.33 

ช่วงเวลาที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อขามากที่สุดเวลาใด 

                    ตื่นนอนตอนเช้า 

                    ขณะท างาน 

                    หลังเลิกงาน 

                    ตลอดเวลา 

                    อื่นๆ ได้แก่เวลานอน 

 

0 

9 

1 

14 

6 

 

0.00 

30.00 

3.33 

46.67 

20.00 



ผลการศึกษา(ต่อ) 

3. การประเมินลักษณะกล้ามเนื้อขา ดูอาการปวดบวม แดง ร้อน ก่อน
ได้รับการนวด ในผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลค าตา
กล้า จากการประเมินลักษณะกล้ามเนื้อขาก่อนท าการทดลอง ในผู้มารับ
บริการคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลค าตากล้า พบว่ามีลักษณะ
กล้ามเนื้อที่ปกติทุกราย 

อาการ จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 

ลักษณะกล้ามเนื้อขา ดูอาการปวดบวม 

แดง ร้อน กอ่นได้รับการนวด 

                    ปกติ 

                    ผิดปกต ิ

 

 

30 

0 

 

 

100 

0.00 



ผลการศึกษา(ต่อ) 

4. การประเมินวัดความปวดตามความรู้สึกของผู้รับการรักษาโดยวิธีการ
นวดรักษา ตั้งแต่ ไม่รู้สึกปวดจนกระทั่งมีความรู้สึกปวดรุนแรงมากที่สดุ 

• ระยะก่อนท าการทดลองด้วยวิธีการนวดรักษา 

• ระยะหลังท าการทดลองด้วยวิธีการนวดรักษา 

• วัดระดับความปวด 4 ข้อ ได้แก่ ระดับความปวดกล้ามเนื้อขาเมื่อนอน
หงายปลายเท้าชิด  วัดส้นเท้า  พับขาเลขสี่ และกอดเข่าชิดอก  

 

 

 



ผลการศึกษา(ต่อ) 

4. การประเมินวัดความปวดตามความรู้สึกของผู้รับการรักษาโดยวิธีการนวดรักษา ตั้งแต่ 
ไม่รู้สึกปวดจนกระทั่งมีความรู้สึกปวดรุนแรงมากที่สดุ 

• การประเมินโดยจัดกลุม่ระดับความเจบ็ปวด  ตามวิธี การบอกความรูส้ึกเปน็ตวัเลข 
(numerical rating scales : NRS) เป็นการประเมินความปวดด้วยตวัเลขโดยพยาบาลจะ
บอกผู้ป่วยว่าถ้าไม่ปวดเลยแทนดว้ยเลข 0 และ ปวดรุนแรงมาก แทนด้วยเลข 10 หรือ 100 
อย่างใดอย่างหนึ่งให้ผูป้่วยเลอืกว่าปวดตอนนีอ้ยู่ท่ีเลขใด  

     โดยทั่วไปจะพบว่าผู้ป่วยให้คะแนนความปวด (pain score)  
• 1-2 คือ ยอมรับได้  
• 3-4 คือ มีอาการปวดเลก็น้อยพอทนได้  
• 5-6 คือ ปวดปานกลางบางครั้ง  
• มากกว่า 6 ขึ้นไป คือปวดมากถือว่าควรไดร้ับการบ าบัดรักษาอาจใช้ยาแก้ปวดร่วมด้วย  

 
 
 



การประเมินวัดความปวดตามความรู้สกึของผู้รบัการรักษาหลังท าการทดลอง 

• การตรวจประเมินขั้นตอนที่1 ให้ผู้รับการรักษานอนหงายปลายเท้าชดิ
กัน คล าลักษณะทั่วไปของกล้ามเนื้อขา 

แปลผลระดับความเจ็บปวด ก่อนรักษา หลังรักษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 0 0.00 1 3.33 

ปวดเล็กน้อยพอทนได้ 1 3.33 16 53.33 

ปวดปานกลาง 16 53.33 10 33.33 

ปวดมาก 13 43.33 3 10.00 



การประเมินวัดความปวดตามความรู้สกึของผู้รบัการรักษาหลังท าการทดลอง 

• การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 โดยวัดส้นเท้าผู้มารับบริการ 

แปลผลระดับความ

เจ็บปวด 

ก่อนรักษา หลังรักษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 0 0.00 1 3.33 

ปวดเล็กน้อยพอทนได้ 1 3.33 16 53.33 

ปวดปานกลาง 16 53.33 10 33.33 

ปวดมาก 13 43.33 3 10.00 



การประเมินวัดความปวดตามความรู้สกึของผู้รบัการรักษาหลังท าการทดลอง 

• การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 3 โดยให้พับขาเป็นเลขสี่แล้วกดเข่า 
แปลผลระดับความเจ็บปวด ก่อนรักษา หลังรักษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 
0 0.00 2 6.67 

ปวดเล็กน้อยพอทนได้ 
2 6.67 10 33.33 

ปวดปานกลาง 
10 33.33 14 46.67 

ปวดมาก 
18 60.00 4 13.33 



การประเมินวัดความปวดตามความรู้สึกของผู้รับการรักษาหลังท าการทดลอง 

• การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 4 โดยให้กอดเข่าชิดอก 
แปลผลระดับความเจ็บปวด ก่อนรักษา หลังรักษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 
0 0.00 2 6.67 

ปวดเล็กน้อยพอทนได้ 
2 6.67 10 33.33 

ปวดปานกลาง 
10 33.33 15 50.00 

ปวดมาก 
18 60.00 3 10.00 



การประเมินวัดความปวดตามความรู้สึกของผู้รับการรักษาหลังท าการทดลอง 

• ประเมินผู้ป่วยทั้งหมดที่มีระดับกลุ่มความเจ็บปวดลดลง 
วิธีการตรวจ ระดับความปวดลดลง 

จ านวน ร้อยละ 

ตรวจโดยวิธ1ี 24 80.00 

ตรวจโดยวิธ2ี 24 80.00 

ตรวจโดยวิธ3ี 23 76.67 

ตรวจโดยวิธ4ี 24 80.00 



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

บทเรียนที่ได้รับ  
       - ได้เรียนรู้ถึงลักษณะทางชวีสังคมที่มีผลต่อการเกิดโรค 
       - ได้เรียนรู้การประเมินระดับความเจ็บปวดของผูม้ารับ
บริการในแต่ละครั้ง 
       - มีความเชื่อมั่นในการรักษาผู้ป่วยมากขึน้ 
       - สามารถต่อยอดงานวิจัยในปีถัดไปได้ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็จากผลการวิจัย 
            จากความร่วมมือของผู้มารับบริการและผู้ร่วมงาน 




