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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพ่ือศึกษาผลของไซโคนิวโรบิคสในการลดอาการปวดเฉียบพลันในผูปวยโรค

ขออักเสบรูมาตอยด เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง หนึ่งกลุมวัดกอนและหลังทดลอง เก็บขอมูลระหวางเดือน
กุมภาพันธ - กรกฎาคม 2560 กลุมตัวอยาง คือผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดท่ีมีอาการปวดเฉียบพลัน จํานวน 
20 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก คูมือแนวปฏิบัติประยุกตตามรูปแบบสมาธิรักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคส (Psycho 
Neurobics: PN) ในการลดอาการปวด แบบวัดสภาวะจิตใจ แบบสอบถาม และแบบประเมินความปวด โดยใช
สถิติ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช paired t-test ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
คะแนนระดับความปวดกอนและหลังทดลอง 

 ผลการวิจัยพบวาการใชแนวปฏิบัติสมาธิรักษาโรควิธี PN มีผลทําใหระดับความปวดกอนและหลัง
ทดลองทันที แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.001), หลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 
1 วัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.002) กอนและหลังทดลอง 1 วัน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.001), ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความปวดระหวางหลัง
ทดลองทันทีและหลังทดลอง 1 วัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p= 0.002) โดย
พบวาระดับความปวดกอนทดลองมีคะแนนความปวดเฉลี่ย 7.55 คะแนน มีระดับปวดรุนแรงมากที่สุด รอยละ 
85.0 หลังทดลองทันที มีคะแนนความปวดเฉลี่ย 4.15 คะแนน มีระดับปวดมาก รอยละ 85.0 รองลงมา ระดับ
ปวดปานกลาง รอยละ 10.0 และไมปวด รอยละ 5.0 ตามลําดับ หลังทดลอง 1 วัน มีคะแนนความปวดเฉลี่ย 
2.75 คะแนน ระดับปวดปานกลาง รอยละ 50.0 รองลงมา ระดับปวดมาก รอยละ 40.0 และไมปวด รอยละ 
10.0 ตามลําดับ และมีประสบการณจากการทํา PN ที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงท้ังรางกายและจิตใจ หลัง
ทดลองทันที พบวา สภาวะจิตใจมีความสุขเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 50.0 และมีความหดหูใจลดลงเปน รอยละ 15.0 
ปจจัยที่ทําใหปวดมากขึ้น พบวา สวนใหญเกิดจากภาวะจิตใจและอารมณ รอยละ 95.0 กิจวัตรประจําวัน รอย
ละ 90.0 และนอนไมหลับ รอยละ 55.0 ตามลําดับ กอนทดลองจัดการความปวดโดยใชยา รอยละ 75.0 ไมใช
ยา รอยละ 25.0 หลังทดลองทันทีจัดการความปวดโดยไมใชยา รอยละ 65.0 ใชยานอยลง รอยละ 25.0 และ
หลังทดลอง 1 วัน ไมใชยา รอยละ 65.0 และใชนอยลง รอยละ 25.0 โดยรวมประเมินวาแนวปฏิบัติ PN มี
ความเหมาะสมระดับดีมากเฉลี่ย รอยละ 82.5 โดยเห็นวา PN มีความปลอดภัย คุมคา และประหยัด รอยละ 
100 ประสิทธิภาพการจัดการความปวดสามารถบรรเทาอาการปวดไดมากที่สุด รอยละ 80.0 รองลงมา 
บรรเทาอาการปวดไดมาก รอยละ 15.0 และปานกลาง รอยละ 5.0 ตามลําดับ โดยรวมมีความพึงพอใจตอ PN 
ในระดับดี รอยละ 80.0 สามารถเลือกวิธีลดความปวดไดดวยตนเองในระดับดีมาก รอยละ 100.0 สรุป: PN มี
ผลทําใหระดับความปวดเฉียบพลันของผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด ลดลง ลดการใชยาแกปวด ใชเปน
เครื่องมือที่มีความปลอดภัยประหยัดคุมคา และมีประสิทธิผล  

 
คําสําคัญ : ไซโคนิวโรบิคส, ลดอาการปวด, ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด    
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Effects of Psycho Neurobics for Instant Acute Pain Relief with Rheumatoid Arthritis 
Patients 
Korapin phanwichian, B.N.S., M.Sc.  

ABSTRACT 
This research aims to study the effects of Psycho Neurobic ( PN)  for instant acute pain 

relief with Rheumatoid Arthritis patients. The Quasi-experimental research with Pretest-
posttest one group design. Data collection between February - July 2017. Sample group was 
20 patients with acute pain rheumatoid arthritis. The tools used were the guidelines for 
meditation, psychotherapy for pain reduction, mental status test, questionnaire and pain 
assessment. Statistic used were percentage, mean, standard deviation and paired t-test were 
used to compare the level of pain, from the questionnaire before and after experiments.  

Results: Using meditation guidelines of PN resulted in pain levels before and after 
experiment immediately, the difference was statistically significant at 0.01 level (p <0.001). 
after experiment immediately and 1 day after the experiment, the difference was statistically 
significant at 0.05 level (p=0.002). Found that the pain level before the experiment had an 
average pain score of 7.55 and pain level was the most severe at 85.0%. after experiment 
immediately average pain score=4.15, pain level 85.0%, moderate pain level of 10.0% 
respectively. There was experienced the change both in physical and mental after experiment 
immediately found a happiness increased 50.0% and depression decreased 15.0%. The factors 
causing more pain 95.0% of the mental state, daily activities 90.0% and insomnia 55.0%, 
respectively. Before experiment was most drug use 75.0%, no drug 25.0%, after experiment 
immediately was most drug use 65.0%, less drug 25.0% and same as 10.0% and 1 day after 
the experiment was no drug 65.0%, less drug 25.0%. Over all that Using PN resulted at 
excellent average fairness 82.5%, safe, cost-effective and 100% cost savings, pain management 
efficiency able to relieve pain at most 80.0%, followed by alleviated 15.0% of pain and 5.0% 
moderate pain relief respectively. Over all they were satisfied with pain management of PN at 
good level 80.0%, guideline of PN resulted that able to choose the method for reducing pain 
by themselves at a very good level 100.0%. Conclusion: PN results, the reduction of acute 
pain levels in rheumatoid arthritis patients, reducing the use of pain medication, as a safe, 
cost-effective tool and productive. 
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บทนํา  

โรคขออักเสบรูมาตอยด (rheumatoid arthritis) เปนโรคเรื้อรังท่ีมีความชุกประมาณ 0.5-1% มีการ
อักเสบของอวยัวะตาง ๆ ไดท่ัวรางกายแตมีอาการเดนที่ขอตอตาง ๆ ไดเกือบทุกขอ ลักษณะของการอักเสบมัก
เปนมากสลับนอย แตมักไมมีชวงที่ปลอดอาการผูปวยสวนใหญแมจะไดรับการรักษาอาการดีขึ้น แตไมหายขาด 
ตองรับประทานยาควบคุมโรคอยางตอเนื่อง ซึ่งผูปวยบางรายโรคสงบจนอาการเหมือนปกติบางรายปลอด
อาการแตมีการดําเนินโรคตอไปจนเกิดการทําลายขอในท่ีสุด นอกจากนี้ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดเปนโรค
ที่ยังเปนปญหาและมีผลกระทบตอสาธารณสุขระดับชาติ ทั้งดานความรุนแรงของโรค ความเรื้อรังที่นําไปสู
ความพิการ และทุพพลภาพ หากการรักษาไมถูกตองการอักเสบของขอทําใหผูปวยมีอาการปวดที่สรางความ
ทุกขทรมานใหแกผูปวย1  

อาการปวดจากพยาธิสภาพของโรคมีผลกระทบตอการประกอบกิจวัตรประจําวัน ภาวะจิตใจ อารมณ 
ระบบพลังงานในรางกาย ที่สําคัญมีผลตอคุณภาพชีวิต การรักษาอาการปวดดวย ไซโคนิวโรบิคส ผลการวิจัย
หลายชิ้นตางแสดงใหเห็นวา “ไซโคนิวโรบิคส” (Psycho Neurobics) คือพลังงานทางจิตวิญญาณ ทําใหเกิด
กระแสคลื่นพลงังานท่ีมีประโยชนทางการแพทย ชวยเยียวยารางกายและจิตใจ ดวยการดึงศักยภาพภายในของ
ผูปวยมาใชบําบัดตัวเอง ทําใหลดอาการทุกขทรมานที่เปนอยู ใหกลับมาสูสภาวะที่ไมเจ็บปวย หรือชวยให
สามารถรักษาชีวิต2  

คูมือแนวปฏิบัติประยุกตตามรูปแบบสมาธิรักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคส ในการดึงพลังธรรมชาติเขาสู
ระบบประสาทเพ่ือบรรเทาอาการปวดในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด (rheumatoid arthritis) วิธีดําเนินการ
โดยจัดใหกลุมตัวอยาง อยูในหองที่สงบ แสงนอย ประยุกตแนวคิดของหมอในกายในจิต (The Invisible 
Doctors) สุขภาพองครวม เปนกลไกการบําบัดรักษาและชวยในการดํารงชีวิตเปนสุข ทั้งกาย จิต และใจ 
ศึกษาขอมูลเก่ียวกับสภาวะจิตใจของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน "แพทยทางเลือก" คือคําที่มักไดยินเสมอ สําหรับ
ผูปวยท่ีหมดหนทางรักษา หรือรักษาไมหายดวยวิธีการแพทยแผนปจจุบัน แต "หมอในกายในจิต" มิใช
ทางเลือก แตเปนกลไกการบําบัดรักษาและชวยในการดําเนินชีวิตเปนสุข ทั้งกาย จิต และใจ ดวย "หมอในกาย
ในจิต" เปนกระบวนการรักษา วิธีเยียวยาตนเองดวยวิธีไซโคนิวโรบิคสวิธีพัฒนาพลังแหงสมาธิและวิธีนอนหลับ
ดวย “ราชาโยคะ” ซึ่งกาวพนการรักษาดวยยา ชวยเปดประตูแหงชีวิตใหรูจัก "หมอในกายในจิต" ของตนเอง 
ไมเพียงเพ่ือมีสุขภาพดี แตถึงขั้นเพ่ือชีวิตเปนสุขไดอีกดวย3  

งานวิจัยนี้ไดนําแนวปฏิบัติประยุกตตามสมาธิรักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคสเปนศาสตรของราชาโยคะ ซึ่ง
เปนนวัตกรรมทางจิตวิญญาณ เปนศาสตรแหงการบําบัดจิตใจและอารมณ เมื่อฝกฝนอยางตอเนื่องดวยการดึง
ศักยภาพภายในของผูปวยมาใชบําบัดตัวเอง จะเกิดพลังงานทางจิตที่แข็งแรง เกิดกระแสคลื่นพลัง สงผลทําให
เกิดความสุข ชวยเยียวยารางกายและจิตใจ อารมณ ดวยความสําคัญของปญหาและเห็นประโยชน งานวิจัยนี้
จึงเปนสวนสําคัญของภารกิจ ความรูที่ไดจากการศึกษาสามารถปรับปรุงคุณภาพของการดูแลผูปวยที่ทุกข
ทรมานจากความเจ็บปวดท่ัวโลกดังนั้นบุคลากรดานสุขภาพจึงตองมีความเขาใจสภาวะของผูปวย รวมทั้ง
วิธีการจัดการเพื่อนําไปวางแผนดูแลผูปวยที่มีภาวะปวดและมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือลดความทุกขทรมาน ไม
สบายกาย ไมสบายใจ เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหมีความสุขสบาย รวมทั้งทําใหผูปวยเกิดความสุขทางจิตวิญญาณ  
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วัตถุประสงคหลัก  

เพ่ือเปรียบเทียบระดับของความปวดกอนการทดลองกับหลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 1 วัน 
โดยใชแนวปฏิบัตไิซโคนิวโรบิคสในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด   
วัตถุประสงครอง 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลเบื้องตนและลักษณะอาการปวด 
2. เพ่ือศึกษาการสรางและใชแนวปฏิบัติไซโคนิวโรบิคส  

สมมุติฐานการวิจัย 
หลังการไดรับแนวปฏิบัติไซโคนิวโรบิคสในการลดอาการปวดทําใหผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดมี

อาการปวดลดลงมากกวากอนการทดลอง 
ขอบเขตของการวิธีวิจัย 

รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง หนึ่งกลุมวัด 2 ครั้ง กอนและหลังการทดลอง ศึกษา
ระหวางเดือนกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2560 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย  
1. การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนและลักษณะอาการปวดเฉียบพลันของผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด 

ไดแก ขอมูลทั่วไป ระดับการปวด ความสุข การใชยาและไมใชยาแกปวด ประสบการณ และความพึงพอใจ 
2. การสรางคูมือแนวปฏิบัติประยุกตตามสมาธิรักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคสนํามาใชเพ่ือลดอาการ

ปวดเฉียบพลันในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด 
ตัวแปรตาม คือ การเปรียบเทียบระดับของความปวดกอนการทดลองกับหลังการทดลองทันทีและ

หลังการทดลอง 1 วัน โดยใชรูปแบบไซโคนิวโรบิคส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

การสรางและใชคูมือแนว
ปฏิบัตปิระยุกตตามรูปแบบสมาธิ
รักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคส ใน
การลดอาการปวดเฉียบพลันใน
ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด 

การเปรยีบเทียบ
ระดับของความปวดกอน
การทดลองกับหลังการ
ทดลองทันทีและหลังการ
ทดลอง 1 วัน โดยใช
รูปแบบไซโคนิวโรบิคส 

ไดคูมือแนวปฏิบัตปิระยุกตตามรูปแบบสมาธิรักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคส ในการลดอาการ
ปวด ในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดซึ่งอยูบนรากฐานเชิงประจักษ ที่สามารถนํามาประยุกตใช

การศกึษาขอมูลเบ้ืองตน 
และลักษณะอาการปวด
เฉียบพลันของผูปวยโรคขอ
อักเสบรูมาตอยด 
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วัสดุและวิธีการศึกษา  

ประชากรท่ีศึกษา คือผูปวยโรครูมาตอยดที่มารักษาที่คลินิกโรคขอโรงพยาบาลเจาพระยายมราช เลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือผูปวยโรครูมาตอยดที่มารักษาที่คลินิกโรคขอโรงพยาบาลเจาพระยายมราชในวัน
นั้นและมีอาการปวดเฉียบพลันและกําลังปวดขณะนั้นรูสึกตัวดี สามารถสื่อสารไดเขาใจและสมัครใจเขา
รวมงานวิจัย จํานวน 20 คน 
เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 3 ชุด ดังนี้ 
ชุดที่ 1 เครื่องมือทดสอบระดับอารมณ สภาวะจิตใจ (Invisible Doctor Happiness Machine-

stethoscope) เพ่ือทดสอบระดับอารมณ สภาวะจิตใจของผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด  
ชุดที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาขอมูลเบ้ืองตนและลักษณะอาการปวดเฉียบพลันของผูปวยโรคขอ

อักเสบรูมาตอยด แบงเปน 4 สวน จํานวน 28 ขอ 
ชุดที่ 3 คูมือแนวปฏิบัติประยุกตตามสมาธิรักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคส เพ่ือบรรเทาอาการปวดในผูปวย

โรคขออักเสบรูมาตอยด  
 

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 
กอนทําการวิจัย ผูวิจัยไดเขารวมอบรมระเบียบวิธีการวิจัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย จํานวน 3 ทาน และมีผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา จํานวน 6 ทาน มีการรายงานผลการพัฒนา
ความกาวหนาไปที่ ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน แบงการรายงานออกเปน 2 ชวงเวลาคือ รายงานความกาวหนา 
หลังดําเนินการ และสรุปผลการดําเนินการ โดยไดรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและดําเนินการวิจัยภายใต
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยโดยเครงครดัดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและการปองกันแกไข ใชหลักความเคารพในบุคคล (Respect for 
person) เคารพในการขอความยินยอมโดยใหขอมูลอยางครบถวนและใหอาสาสมัครตัดสินใจอยางอิสระ  

2. หลักคุณประโยชนไมกออันตราย (Beneficence) คาตอบแทน ชดเชย การดูแลรักษา และแกปญหา
อ่ืนๆ กรณเีกิดผลแทรกซอนแกผูถูกวิจัย การวิจัยนี้พิจารณาที่ “ความเสี่ยงนอย (minimal risk)”  

3. หลักความยุติธรรม (Justice) ผูวิจัยจัดทําเอกสารคําแนะนํา และแจงขอมูลแกอาสาสมัครหรือ
อนุญาต (Patient or Subject information sheet) เปนภาษาไทย โดยระบุชื่อ สถานที่ติดตอ หมายเลข
โทรศัพทผูที่รับผิดชอบดูแลการวิจัย ทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจาก ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจาพระยา
ยมราชหรือหัวหนาพยาบาลและอายุรแพทยโรคขอ 
ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน ไดแก ขอมูลทั่วไป และลักษณะอาการปวด ระดับความปวด วิธีการจัดการ
ความปวดแบบใชยาและไมใชยา ปจจัยที่ทําใหปวดมากขึ้น  

2. การสรางและใชแนวปฏิบัต ิประยุกตตามสมาธิรักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคสดําเนินการโดยจัดใหกลุม
ตัวอยาง อยูในหองที่สงบ แสงนอย  

1. ใหกลุมตัวอยางประเมินความปวดของตนเองดวยตนเอง บันทึกในเอกสาร ผูวิจัยเก็บภาพ                          
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2. ผูวิจัย ใช Invisible Doctor Happiness Machine (stethoscope) วัดดัชนีความสุข (Happiness 
indicator) กอนและหลังทดลองทันที      

3. ผูวิจัยเปนผูดําเนินการอธิบาย สาธิตและนําเขาสูการทดลองโดยใชรูปแบบ Psycho Neurobics 
วิธีการมีขั้นตอนดังนี ้

1) เริ่มใหผูปวยทํา Peaceful Psycho Neurobics ใชพลังแหงความสงบ  
1.1) นั่งในทาที่สบายบนเกาอี้ แขนอยูขางลําตัว วางฝามือทั้งสองขางไวที่หนาขา หงายฝามือขึ้น

รับพลัง ผอนคลายกลามเนื้อทุกสวนของรางกายจากศรีษะใบหนาลงสูเทา ปลอยวางความคิดจากโลกภายนอก 
กลับคืนสูตนเองภายในเขาสูจิตนิ่งสงบ ใบหนายิ้มเล็กนอยและยิ้มในใจ 

1.2) ทํามือทา วายุมุตรา (Vayu Mudra) โดยพับนิ้วชี้ลงมา ใหปลายนิ้วชี้ (ธาตุลม) จรดอยูที่โคน
นิ้วโปง(ธาตุไฟ) เหยียดนิ้วที่เหลือออกตรง ทําเหมือนกันทั้งสองมือ        

1.3) หายใจเขา โดยใหนึกถึงลําแสงสีฟาที่สวยงามหลั่งรินลงมาจากเบ้ืองบน ชําระลางรางกาย 
และอวัยวะภายในของเรา ตั้งแตกระหมอม ศีรษะใบหนา ตนคอ หัวไหล แขนท้ังสองขางจนถึงปลายนิ้ว 
ตลอดจนลําตัว ชองทอง เชิงกราน ลงไปจนถึงตนขา หัวเขา ขาทั้งสองขางจรดปลายนิ้วเทา เมื่อหายใจเขาลึก
เต็มที่ ทองโปงออก จากนั้นใหกลั้นลมหายใจไวใหไดนานเต็มอึดใจกอน แลวจึงคอยหายใจออก ขณะหายใจ
ออกใหนึกถึงหมอกควันสีเทาดํา ซึ่งเปนพิษปลอยออกไปกับลมหายใจและนึกถึงคําวาสบาย ถือเปนการขับ
สารพิษทั้งกายและทางใจออกไป                                                                                                                                                                    
- หายใจเขาออกลึกๆ เชนนี้ประมาณ 21 ครั้ง หรือมากกวานั้น โดยระหวางท่ีทํานั้นใหนึกถึงอยูเสมอวา 
“รางกายของฉันถูกทะลวงสิ่งที่ปดกั้นการไหลเวียนของพลังชีวิต โดยคลื่นสีฟาแหงความสงบ ฉันรูสึกวาได
กลับคืนเขามาสูความสงบซึ่งอยูภายในดวงจิตนี้ไดอยางเบาสบาย” 

2) ใหผูปวยทํา Empowering psycho neurobics พลังแหงความแข็งแรงของกระดูก กลามเนื้อ
และเสนเอ็น (ธาตุดิน) โรคกระดูก ไขขอ และโลหิตจางหมายถึงความเขมแข็งของจิตใจเปนหลัก เรียกวา พลัง
ใจ (Will power) ที่มุงมั่นจะทําสิ่งท่ีมุงหวังตั้งใจไวใหสําเร็จ ไมวาจะเปนความตั้งใจที่จะหายจากการเจ็บปวย 
หรือความตั้งใจที่จะบรรลุเปาหมายในสิ่งที่ทําอยู โดยเราจะเปนผูชนะ  

2.1) เริ่มนั่งในทาที่สบายบนเกาอี้ หรือจะอยูในทายืนก็ได วางแขนไวขางลําตัว จากนั้นคอยๆ ยก
แขนข้ึนเหนือศีรษะ เหยียดแขนตรงใหฝามือขนานกันไว 

2.2) หายใจเขาลึกๆ ใหเต็มที่ คิดถึงแสงสีแดงสดในใจ เมื่อสูดลมหายใจนําสีแดงเขาไปและไปทํา
ใหเกิด ณ จุดที่ปวดลึกเต็มที่พรอมเตรียมท่ีจะกลั้นไวแลว ใหทํามือทา มหาวีระมุตรา (Mahaveer Mudra) 
หรือทาหนุมาน โดยกําหมัดไวใหแนน พรอมกันกับดึงมือลงมาอยูที่ระดับหัวไหล โดยพับขอศอกไว 
ขณะเดียวกันใหทานงอหัวเขาเล็กนอยดวยขณะที่ดึงแขนลงมา พรอมกับใหมีความรูสึกวา แสงสีแดงของความ
เขมแข็งถูกซึมซับโดยตรงเขาไปเก็บไวในกระดูกและกลามเนื้อทุกสวนของรางกายโดยเฉพาะสวนที่ปวด 

2.3) เคล็ดลับที่สําคัญคือในขณะที่กลั้นลมหายใจอยูพรอมกับมือที่กําหมัดไวแนน ใหเกร็ง
กลามเนื้อทุกสวนอยางแรง ใหเหมือนกับวากลามเนื้อพองโตข้ึนภายใน มีคลื่นแสงสีแดงสดกระจายออกไปทุก
สวนของรางกายเหมือนกับ มหาวีระ หนุมาน (เจาแหงพลัง สามารถยกภูเขาได) ตัวสีแดงกํ่า 
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2.4) สุดทายเมื่อเกร็งกลามเนื้อทุกสวนไวไดนานที่สุดแลว ใหหายใจออกอยางรวดเร็ว คลายมือ
ออก สะบัดมือและแขนลงมาอยูขางลําตัว ยืดหัวเขาข้ึนกลับมาอยูในทายืนตรง พรอมกับคลายกลามเนื้อทุกมัด
ออก และผอนคลายไปกับลมหายใจออก ขณะที่หายใจออก ใหรูสึกเหมือนแสงสีเทาออกไปกับลมหายใจ 

3. การทดสอบผลการทดลอง กอน-หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 1 วัน ผูวิจัยโทรศัพทถึง
กลุมตัวอยาง เพ่ือติดตามเยี่ยม และเก็บขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติ โดยใชสถิติ คาความถ่ี รอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช
สถิติ paired t-test  ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนระดับความปวด ที่ไดรับจากการตอบคําถามของกลุม
ตัวอยางกอนและหลังทดลอง  

 
ผลการวิจัย 

การใชแนวปฏิบัติวิธีไซโคนิวโรบิคส มีผลทําใหระดับความปวดกอนและหลังทดลองทันที แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.001) หลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 1 วัน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.002) และกอนและหลังทดลอง 1 วัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.001) (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 ระดับความปวด กอนทดลอง หลังทดลองทันที และหลังทดลอง 1 วัน 

 จํานวน (คน) �̅� SD t df p-value 
กอนทดลอง กับหลังทดลองทนัที      
กอนทดลอง 20 7.55 1.538 7.768 19 0.000* 
หลังทดลองทันที 20 4.15 2.059    

 

ตารางที่ 1 ระดับความปวด กอนทดลอง หลังทดลองทันที และหลังทดลอง 1 วัน 
 จํานวน (คน) �̅� SD t df p-value 

หลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 1 วัน      
หลังทดลองทันที 20 4.15 2.059 3.687 19 0.002** 
หลังทดลอง 1 วัน 20 2.75 1.618    
กอนทดลองและหลังทดลอง 1 วัน      
กอนทดลอง 20 

20 
7.55 1.538 9.211 19 0.000* 

หลังทดลอง 1 วัน 2.75 1.618    
*P<0.01, **P<0.05 

ระดับความปวดกอนทดลองมีคะแนนความปวดเฉลี่ย 7.55 คะแนน มีระดับปวดรุนแรงมากที่สุด รอย
ละ 85.0 หลังทดลองทันที มีคะแนนความปวดเฉลี่ย 4.15 คะแนน มีระดับปวดมาก รอยละ 85.0 รองลงมา 
ระดับปวดปานกลาง รอยละ 10.0 และไมปวด รอยละ 5.0 ตามลําดับ หลังทดลอง 1 วัน มีคะแนนความปวด
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เฉลี่ย 2.75 คะแนน ระดับปวดปานกลาง รอยละ 50.0 รองลงมา ระดับปวดมาก รอยละ 40.0 และไมปวด 
รอยละ 10.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความปวด กอนทดลอง หลังการ  
              ทดลองทันทีและหลังทดลอง 1 วัน (n=20) 

ระดับความปวด 
(เต็ม 10 คะแนน) 

กอนทดลอง หลังทดลองทันที หลังทดลอง 1 วัน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

0 ไมปวด 0 0.0 1 5.0 2 10.0 
1-3 ปวดปานกลาง 0 0.0 2 10.0 10 50.0 
4-6 ปวดมาก 3 15.0 17 85.0 8 40.0 
7-10 ปวดรุนแรง 17 85.0 0 0.0 0 0.0 �̅� 7.55  4.15  2.75  

SD 1.538  2.059  1.618  
ผลการใชแนวปฏิบัติวิธีไซโคนิวโรบิคส ประสบการณระหวางทํา Peaceful Neurobics ดวยโยคะมุทรา 

(ธาตุลม) (วายุมุทรา) พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณ ที่หลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลง ท้ังดานรางกายและ
ดานจิตใจรอยละ 100 รางกายเปนสีฟาตลอด มากที่สุดรอยละ 30 ดานจิตใจรูสึก สงบนิ่ง มากท่ีสุดรอยละ 70 
เบาสบายโลงดมีากสุดรอยละ 60 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามประสบการณระหวางทํา Peaceful Neurobics  

ดวยโยคะมุทรา (วายุมุทรา) (n=20) 
ประสบการณ จํานวน รอยละ 

ดานรางกาย 
      ไมเปลี่ยนแปลง 0 0.0 
      เปลี่ยนแปลง 20 100.0 
                  รางกายเปนสีฟา(ตอบไดมากกวา1 ตัวเลือก)   
 

รางกายเปนสีฟาตลอด 6 30.0 
 สีฟาเขาชัดตลอด 5 25.0 
 สีฟาไหลเขาบางชวงลางๆ 4 20.0 
 เห็นสีดาํออก 4 20.0 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามประสบการณระหวางทําฯ (ตอ) 
ประสบการณ จํานวน รอยละ 

 สีฟาไหลเขาบางชวงชัด 3 15.0 
 ไมเห็นสีฟา 2 10.0 
 เห็นสีฟาแวบๆ 2 10.0 
 อ่ืนๆ (ตอบไดมากกวา1 ตัวเลือก)   
 ผอนคลาย 20 100.0 
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 หายใจสบาย 2 10.0 
 เบาๆ 1 5.0 
 ปวดไปปลายน้ิวเห็นสีดําไหลออกเปนเสน 1 5.0 
 เห็นดาวเล็กๆ เห็นสีดาํพุงออกไปตาม 1 5.0 
 เห็นสีฟาจากทองฟา 1 5.0 
ดานจิตใจไมเปลี่ยนแปลง 0 0.0 
           เปลี่ยนแปลง 20 100.0 
           สงบนิ่ง 14 70.0 
 เบาสบาย 12 60.0 
           ดี 3 15.0 

กลุมตัวอยางมีประสบการณ ท่ีหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานรางกายรอยละ 100 ดานจิตใจ มี
เพียง 2 คนที่ไมเปลี่ยนแปลง รางกายเปนสแีดงเขาชัดตลอดรอยละ 30 ดานจิตใจรูสึก ปลดปลอย สบาย ขยับ
ขอคลองข้ึนขอจากรอนเปนอุนรอยละ 10 (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามประสบการณระหวางทํา Empowering   
              Neurobics ดวยโยคะมุทรา(ธาตุลม) (มหาวีระมุทรา) (n=20) 

ประสบการณ จํานวน รอยละ 
ดานรางกาย     
      ไมเปลี่ยนแปลง  0 0.0 
       เปลี่ยนแปลง  20 100.0 
                 รางกายเปนสีแดง(ตอบไดมากกวา1 ตัวเลือก)   
 ไมเห็น  7 35.0 
 สีแดงเขาชัดตลอด 6 30.0 
 บางชวง  3 15.0 
 เห็นแวบๆ  2 10.0 
 ชัดทั้งตวั  1 5.0 
 แข็งแรง  1 5.0 
                              อ่ืนๆ(ตอบไดมากกวา1 ตัวเลือก) 
  ขยับขอคลองขึ้น 2 10.0 
  ขอจากรอนเปนอุน 2 10.0 
  ที่อ้ือๆๆโลง 2 10.0 
 

 ตัวคลายความรอน 1 5.0 
  ทั้งแขนรูสึกสบาย 1 5.0 
  มีแรงข้ึน 1 5.0 
  ตัวเบาขึ้น 1 5.0 
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามประสบการณระหวางทําฯ (ตอ) 

ประสบการณ จํานวน รอยละ 
  เกร็งนอยลง/ความรอนออก 1 5.0 
  เจ็บขอนอยลง 1 5.0 
  ขอจากรอนเปนเย็น 1 5.0 
ดานจิตใจ   

ไมเปลี่ยนแปลง  2 10.0 
        เปลี่ยนแปลง  18 90.0 
        ปลดปลอย  15 75.0 
        สบาย  3 15.0 

สภาวะจิตใจกอนทดลอง และหลังการทดลองทันที พบวากอนทดลองมีระดับสภาวะจิตใจมากที่สุดคือ 
มีความหดหูใจ รอยละ 85.0 รองลงมาคือ มีความเครียดรอยละ 15.0 ไมพบระดับมีความสุขและมีความสุข
มาก หลังทดลองทันที พบวา มีความสุขเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 50.0 และมีความหดหูใจลดลงเปน รอยละ 15.0 
(ตารางท่ี 5) 

 
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับสภาวะจิตใจกอนทดลองและหลังการ ทดลอง

ทันที (n=20) 
ระดับสภาวะจิตใจ 
(เต็ม 100 คะแนน) 

กอนทดลอง หลังทดลองทันที 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีความสุขมาก (1-20) 0 0.0 2 10.0 
มีความสุข (21-50) 0 0.0 10 50.0 
มีความเครียด (51-75) 3 15.0 5 25.0 
ความหดหูใจ (76-100) 17 85.0 3 15.0 

ปจจัยที่ทําใหปวดมากขึ้น พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นตรงกันวาเกิดจากภาวะจิตใจและอารมณ 
รอยละ 95.0 รองลงมาคือกิจวัตรประจําวัน รอยละ 90.0และนอนไมหลับรอยละ 55.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยที่ทําใหปวดมากขึ้น (n=20) 

ปจจัยท่ีทําใหปวดมากขึ้น  จํานวน รอยละ 
การนอนไมหลับ   

ไมใช 9 45.0 
ใช 11 55.0 

ภาวะจิตใจและอารมณ   
ไมใช 1 5.0 
ใช 19 95.0 

การทํากิจวัตรประจําวัน   
ไมใช 2 10.0 
ใช 18 90.0 
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กอนทดลองจัดการความปวดโดยใชยา รอยละ 75.0 ไมใชยา รอยละ 25.0 หลังทดลองทันทีจัดการ
ความปวดโดยไมใชยา รอยละ 65.0 ใชยานอยลง รอยละ 25.0 ใชยาเทาเดิม รอยละ 10.0 และหลังทดลอง 1 
วัน ไมใชยา รอยละ 65.0 และใชนอยลง รอยละ 25.0 (ตารางที่ 7) 

 
ตารางที ่7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีการจัดการความปวด (n= 20) 

วิธีการใชยา กอนทดลอง หลังทดลองทันที หลังทดลอง 1 วัน 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ไมใชยา 5 25.0 13 65.0 13 65.0 
ใชยา 15 75.0 0 0.0 0 0.0 

มากขึ้น 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
นอยลง 0 0.0 5 25.0 5 25.0 
เทาเดิม 73 77.7 2 10.0 0 0.0 
โดยรวมประเมินวาแนวปฏิบัติไซโคนิวโรบิคส มีความเหมาะสมระดับดีมากเฉลี่ย รอยละ 82.5 โดยเห็น

วาไซโคนิวโรบิคสมีความปลอดภัย คุมคา และประหยัด รอยละ 100 (ตารางที่ 8) 
 

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอเครื่องมือทดลอง (n=20) 
ความคิดเห็นตอเครื่องมือทดลอง 

 
ปานกลาง ดี ดีมาก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ประสิทธผิลท่ีสามารถทําใหบรรเทาอาการหรือ
หายจากความทุกขทรมานที่เปนอยู 

2 10.0 3 15.0 15 75.0 

ความปลอดภัย 0 0.0 0 0.0 20 100.0 
คุมคา ประหยัดคาใชจาย  0 0.0 0 0.0 20 100.0 
ความมีเหตุผล ของการบําบัดสามารถ 
อธิบายไดตามปรัชญาการแพทยทางเลือก 

2 10.0 7 35.0 11 55.0 

เฉลี่ย  10.0  25.0  82.5 
ประสิทธิภาพการจัดการความปวดสามารถบรรเทาอาการปวดไดมากที่สุด รอยละ 80.0 รองลงมา 

บรรเทาอาการปวดไดมาก รอยละ 15.0 และปานกลาง รอยละ 5.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 
 

ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสิทธิภาพการจัดการความปวด (n=20) 
ประสิทธภิาพการจดัการความปวด จํานวน รอยละ 

ไมบรรเทาความปวดเลย 0 0.0 
บรรเทาอาการปวดไดเล็กนอย 0 0.0 
บรรเทาอาการปวดไดปานกลาง 1 5.0 
บรรเทาอาการปวดไดมาก 3 15.0 
บรรเทาอาการปวดไดมากทีส่ดุ 16 80.0 
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โดยรวมมีความพึงพอใจตอไซโคนิวโรบิคสในระดับดี รอยละ 80.0 แนวปฏิบัติสามารถเลือกวิธีลดความ
ปวดไดดวยตนเองในระดับดีมาก รอยละ 100.0 (ตารางท่ี 10) 

 
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความความพึงพอใจตอการจัดการ 
               ความปวดที่ไดรับ (n=20) 

ความพึงพอใจตอการจัดการความปวด 
ปานกลาง ดี ดีมาก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สามารถทําไดรวดเร็วเมื่อมีอาการปวด 7 35.0 10 50.0 3 15.0 
ทํางาย 7 35.0 10 50.0 3 15.0 
สามารถเลือกวิธลีดความปวดไดดวยตนเอง 0 0.0 0 0.0 20 100.0 
โดยภาพรวม 0 0.0 16 80.0 4 20.0 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยที่พบวา การใชแนวปฏิบัติประยุกตตามรูปแบบสมาธิรักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคสมีผลทําให

ระดับความปวดกอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก กอน-หลังทดลองทันทีและ
หลังทดลอง 1 วัน โดยพบวาระดับความปวดกอนทดลองมีคะแนนความปวดเฉลี่ยสูงกวาหลังการทดลอง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริญญา ชุมเต็ม และ ชนกพร จิตปญญา4 ที่ศึกษาพบวาประสิทธิผลของการ
ทดลองแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผูปวยที่มีอาการปวดเฉียบพลันสงผลใหผูปวยมีอาการปวดลดลง และ
ประโยชนของไซโคนิวโรบิคส`และประโยชน โยคะมุทรา (ธาตุลม) (วายุมุทรา) ชวยแกไขโรคปวดขอ ไขขอ
อักเสบ เปนการดึงศักยภาพภายในของผูปวยมาใชบําบัดตัวเอง จะเกิดพลังงานทางจิตที่แข็งแรง เกิดกระแส
คลื่นพลังแมเหล็กไฟฟาไปกระตุนการหลั่งฮอรโมนเกิดการจับตัวใหมของโมเลกุลของกลามเนื้อ สงผลทําใหเกิด
ความสุข ชวยเยียวยารางกายและจิตใจ อารมณ ทําใหลดอาการทุกขทรมานที่เปนอยูใหกลับมาสูสภาวะท่ีไม
เจ็บปวย และเกิดจากเมื่อจิตใจผอนคลาย รางอารมณจะมีพลังมากขึ้น ทําใหรางพลังงาน (รางทิพย) มีพลังมาก
ขึ้นดวย มีผลทําใหระบบประสาทอัตโนมัติกระตุนตอมไรทอใหหลั่งฮอรโมนความสุขออกมา 

ผลการวิจัยที่พบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณจากการทําไซโคนิวโรบิคส มีการเปลี่ยนแปลงที่
หลากหลายตางกันทั้งดานรางกายและดานจิตใจ Peaceful Neurobic ดานจิตใจรูสึก สงบนิ่ง เบาสบาย โลงดี
ตามลําดับ`สอดคลองกับ Peaceful Neurobic เปนพลังแหงความสงบที่อยูภายในจิตใจ และรางกายเปนสีฟา 
สวน Empowering Neurobics ดานจิตใจรูสึก ปลดปลอย สบาย ขยับขอคลองขึ้น ขอจากรอนเปนอุน 
รางกายเปนสีแดงเขาชัดตลอด สอดคลองกับ Empowering Neurobic ดวยโยคะมุทรา (มหาวีระมุทรา) ซึ่ง
เปนพลังแหงความแข็งแรง บําบัดและปองกันโรคกระดูก ไขขอ อาการปวดท่ีเกิดในรางกายเกิดจากคลื่นพลังใน
จิตใจคือ ความคิด และอารมณลดลง สงผลใหผนังเสนเลือดแข็งตัว ยิ่งมีไขมันมาอุดตันดวย เลือดจะไหลผาน
ยาก เพราะถูกบล็อกไวทําใหเกิดอาการปวด เม่ือเกิดการผอนคลาย ผนังเสนเลือดออนนุมยืดหยุน เลือดไหล
ผานไดงาย เมื่อจิตใจผอนคลายจะทําใหรางกายคลายความเจ็บปวดไปดวย พบวา หลังทดลองมีความสุข
เพ่ิมข้ึน และลดความหดหูใจ ปจจัยที่ทําใหปวดมากขึ้นสวนใหญเกิดจากภาวะจิตใจและอารมณ หลังทดลอง
สวนใหญไมใชยาแกปวด แนวปฏิบัติไซโคนิวโรบิคส มีความเหมาะสมดีมากมีความปลอดภัย คุมคา และ
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ประหยัด สามารถบรรเทาอาการปวดได และโดยรวมมีความพึงพอใจตอไซโคนิวโรบิคสในระดับดี สามารถ
เลือกวิธีลดความปวดดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่งวิธีการการฝกสงบจิตเพ่ือสรางพลังงานบวก (positive 
energy) ในขณะที่รางกายปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน คลื่นพลังงานบวกจะเกิดเปนกระแสคลื่นพลังงานสมดุลเกิด
ความสงบสุข ความพอใจและความปติสุข5 สอดคลองกับการศึกษาของ Tiwari, Shekhar6 ที่ศึกษาพบวา การ
ปฏิบัติวิธไีซโคนิวโรบิคส คือพลังงานทางจิตวิญญาณ ทําใหเกิดกระแสคลื่นพลังงานที่มีประโยชนทางการแพทย 
ชวยเยียวยารางกายและจิต ดวยการดึงศักยภาพภายในของผูปวยมาใชบําบัดตัวเอง ทําใหลดอาการทุกข
ทรมานกับสิ่งที่เปนอยู สอดคลองกับ รสสุคนธ พุมพันธุวงศ7 ที่วาพลังงานของรางกาย จํานวน600,000,000 
เซลล มีพลังธาตุ 108 นั้นรางกายจะมีรัศมีของพลังงานเปนของตัวเองผานการฝกฝนสมาธ ิพลังเหลานี้สามารถ
ปลดปลอยความหงุดหงิดหรือความเจ็บปวดในรางกายไดทั้งหมด เนื่องจากองคประกอบจะถูกปรับใหเหลืออยู
เหนือสวนเกินเพ่ือใหเปน ในการปรับจนกวาองคประกอบระดับที่เหมาะสมดังนั้นกวาความเจ็บปวดจะหายไป 
ขอเสนอแนะการนําไปใชประโยชน 

1. ไดแนวปฏิบัติประยุกตตามสมาธิรักษาโรควิธีไซโคนิวโรบิคส ซึ่งอยูบนรากฐานเชิงประจักษ ที่สามารถ
นํามาประยุกตใชในการเสริมการรักษาแผนปจจุบัน ไดอยางเปนรูปธรรม คือเยียวยาบําบัดลดความปวดใน
ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด และจากการทดลองใชในผูที่มีอาการหรือโรคอ่ืน ๆ เชนอาการปวดในผูปวย
มะเร็ง ปวดเขา ปวดฟน เพื่อชะลอความรุนแรงของอาการไมสบายกาย ไมสบายใจ เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหมี
ความสุขสบาย  

2. ทีมดูแลผูปวย มีวิธีการแนะนําและหรือใชบําบัดตนเองและผูปวย และตระหนักวาตนเองมีหนาที่
กระตุนใหผูปวยใชศักยภาพที่ตนมีอยูตามธรรมชาติบําบัดตนเองไดอยางเต็มที่ อนาคตของการจัดการความ
เจ็บปวด: บทบาทของการดูแลตนเองและการทํางานรวมกันแบบบูรณาการเพื่อผูปวยสรางทัศนคติ ใหมของ
ชีวิตโดยเฉพาะในยามเจ็บไขไดปวย ซึ่งเปนเวลาและโอกาสที่สําคัญ ที่จะชวยใหเราไดคนพบตัวเองที่แทจริง รู
วาคนเรามีใจเปนนาย มีกายเปนบาว ทุกอยางนั้นอยูที่ใจกําหนด รูเชนนี้แลว ก็จะมีความเขาใจในการเจ็บปวย
ที่เกิดขึ้น และจะใชการเจ็บปวยนั้นเปนการเรยีนรูเปนประสบการณจะไดนําไปสูการรักษาที่ถูกตอง 

3. ผูปวยมีวิธีการที่ชวยลดความปวดที่ทุกขทรมาน และความกังวล เปนทางเลือกเพิ่ม ในการดูแลรักษา
ตัวเองที่งายทําไดดวยตัวเองและถาฝกทําตอเนื่องจะสงผลทําให มีสุขภาวะที่แข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

4. งานวิจัยนี้คงเปนเพียงการจุดประกายที่เราควรนําการแพทยทางเลือกและการแพทยท่ีเสริมสรางพลัง
ใหทางใจและหรือจิตวิญญาณท่ีมองไมเห็นไดนี้แตสัมผัสไดจากอาการผลลัพธที่ดีข้ึนของผูปวยนั่นเอง 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1.จากประสบการณของการทําวิจัยในครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยไดมีโอกาสเปดกระบวนทัศนใหม ดวยความ
สนใจในความพยายามที่จะคนหาความสัมพันธ ของความรูทางวิทยาศาสตรทางการแพทย และความรูทางจิต 
หรือมุมมองจิตวิญญาณ (Science and Spirituality) ดั งที่นักวิทยาศาสตร  ไอสไตร  เคยกลาวไวว า 
“วิทยาศาสตรที่ปราศจากจิตวิญญาณเทากับคนตาบอด และจิตวิญญาณท่ีปราศจากวิทยาศาสตร ก็เทากับคน
พิการ” บอยครั้งที่การแพทยแผนปจจุบันนั้นเราอาจจะมองขามทัศนคติ เชนนี้ไป แตถากลับเขามาในการใช
หลักการของสุขภาพแบบองครวมแลวจะเห็นไดวา การแพทยเปนวิทยาศาสตรและศิลปะของการรักษา 



14 
 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เราจึงตองดูแลรักษาคนไขดั่ง ญาติพ่ีนอง ดวยสิทธิของความเปนผูปวย 
เราจึงตองใหการรักษา ทั้งโรคทางรางกาย จิตใจ อารมณ และจิตวิญญาณไปดวยพรอมๆกัน 

2.งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลกระทบตอรางกายเรื่องความเจ็บปวดในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดและ
สภาวะจิตใจเปนหลักในระยะเวลาหนึ่งดังนั้นควรติดตามผลในระยะยาวดวยเชนพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมวามี
ผลจากไซโคนิวโรบิคส หรือไม เปนตน 
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