
ผลของสูตรผสมน้ํามันหอมระเหยโดยการนวดหินรอน ตอการบรรเทา
อาการปวดประจําเดือนในนักศึกษาสาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

ทิพยสุดา  ถ้ําแกว* 
นายแพทยไกรสร อัมมวรรธน** 

นางปณรสี สูศิริรัตน*** 
 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาผลของสูตรผสมน้ํามันหอมระเหยโดยการนวดหินรอน 

ตอการบรรเทาอาการปวดประจําเดือน ท้ังนี้เพ่ือเปนทางเลือกใหแกสตรีในวัยรุนท่ีมีภาวะปวด

ประจําเดือนแบบปฐมภูมิ (Primary Dysmenorrhea) โดยกลุมอาสาสมัครเปนนักศึกษาสาขา

บูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 

20 คนเก็บรวบรวมขอมูลระดับอาการปวดประจําเดือนโดยทําแบบประเมิน Numeric Rating 

Scale และแบบสอบถามขอมูลสวนตัวเก่ียวกับการมีประจําเดือน เก็บขอมูลเพ่ือนํามาเปรียบเทียบ

แบบกอนการบําบัดอาการและหลังจากบําบัดดวยน้ํามันหอมระเหยโดยการนวดหินรอนเปนเวลา 

3 เดือน วิเคราะหผลทางสถิติ Pair-t test ผลการศึกษาพบวาอาสาสมัครมีระดับการปวด

ประจําเดือนเฉล่ีย 1.25 ± 1.41จํานวนวันท่ีปวดประจําเดือนเฉลี่ย 0.80 ± 0.90 วัน และ

ระยะเวลาท่ีปวดประจําเดือนเฉล่ีย 1.30 ± 2.40 ช่ัวโมง  ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

ความเช่ือม่ันรอยละ 95 (P-value < 0.001) สวนชวงวงจรการมีประจําเดือนเฉลี่ย 29.50 ± 

3.42  มีการลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (P-value = 0.010)

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการใชน้ํามันหอมระเหยโดยประยุกตใชกับการนวดหินรอน

สามารถบําบัดอาการปวดประจําเดือนได และสามารถลดระยะเวลาของการมีประจําเดือนไดอีก

ดวย 

 

คําสําคัญ: ปวดประจําเดือน, สูตรผสมน้าํมันหอมระเหย, การนวดหินรอน, การบรรเทาอาการ 

 

 

 

 

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาสารนิพนธหลัก 

*** ท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม 
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บทนํา 
  

ผูหญิงท่ีมีอาการกอนมีประจําเดือนหรือปวดประจําเดือน สวนใหญจะเห็นวาเปนเร่ือง

ปกติของสตรีวัยเจริญพันธุไมไดคิดวา เปนปญหาสุขภาพของสตรีและไมแสวงหาการตรวจรักษา 

เพียงแตใชวิธีในการบรรเทาอาการไปในแตละเดือนเชนการนอนพักผอนการรับประทานยาแก

ปวด การประคบรอนและ มักจะปลอยท้ิง ไวเปนเวลานานกอนไปรับการตรวจรักษา ซึ่งปจจุบันมี

แนวทางในการตรวจวินิจฉัยและใหการรักษากลุมอาการกอนมีประจําเดือนงานวิจัยหลายช้ินกลาว

วาการรักษาภาวะปวดประจําเดือนโดยใชการรักษาแบบทางเลือกท่ีแตกตางกันและไดผลอยางดี ท่ี

มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ท้ังยังมีความหลากหลายของวิธีการแพทยทางเลือก

ตัวอยางเชน การรักษาอาการปวดประจําเดือน เชน การฝงเข็ม, การบําบัดดวยสมุนไพร, การ

บําบัดดวยน้ํามันหอมระเหย เปนตน 

 ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดเลือกใชการประยุกตและพัฒนาการบําบัด

โดยวิธีการแพทยทางเลือกมาทดแทนหรือรวมกับการใชยาเพ่ือบรรเทาอาการปวดประจําเดือน 

โดยนําการนํามาประยุกตใชกับการนวดหินรอนอันเปนการบรรเทาอาการไมพึงประสงคในการมี

ประจําเดือนในผูหญิงวัยรุนถึงวัยกลางคน อโรมาทอราป (Aromatherapy) นับเปนทางเลือกหนึ่ง

สําหรับผูท่ีใสใจสุขภาพดวยแนวคิดการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงและปลอดโรคแบบองครวมสําหรับ

ผูท่ีตองการบําบัดอาการไมพึงประสงคตางๆ ในการบรรเทาอาการรวมอยางอ่ืน เชน อาการปวด

เม่ือยตามรางกาย, การใชวารีบําบัดเพ่ือคลายกลามเนื้อ, การใชน้ํามันหอมระเหยเพ่ือการรักษา

อาการตาง อโรมาเทอราป (Aromatherapy) จึงเปนทางเลือกในการบําบัดสตรีกลุมดังกลาว ท้ังยัง

สามารถลดการใชยาตางๆ เพ่ือลดอาการปวดประจําเดือนในผูหญิง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือทดสอบสูตรผสมน้ํามันหอมระเหย คือ น้ํามันหอมระเหยอบเชย (Cinnamon 

oil) ผสมกับน้ํามันหอมระเหยกานพลู (Clove oil) น้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอร (Lavender) 

และน้ํามันหอมระเหยกุหลาบ (Rose oil) โดยมีน้ํามันสวีทอัลมอล(Sweet almond oil) เปน

น้ํามันพา (Carrier oils)  ตามหลักมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนมผช. 259/2553 

2.  เพ่ือศึกษาผลการบําบัดอาการปวดประจําเดือนในสตรีดวยสูตรผสมน้ํามันหอม

ระเหยโดยประยุกตใชกับการนวดหินรอน 

 

กรอบแนวคิด  
 

ในการศึกษาผลของสูตรน้ํามันหอมระเหยโดยประยุกตกับการนวดหินรอน เพ่ือ

บรรเทาอาการปวดประจําเดือนในอาสาสมัคร  
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ตัวแปรตน   

  

  ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาผลของสูตรผสมน้ํามันหอมระเหยโดยการนวดหินรอน 

อาสาสมัครท่ีศึกษาเปนสตรีวัยรุนท่ีมีอาการปวดประจําเดือน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขา

บูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ป

การศึกษา 2556 ใชเกณฑการคัดเลือกโดยการใหทําแบบประเมินความเจ็บปวด Numeric rating 

scale โดยคะแนนความเจ็บปวดตองเปนระดับ 3 ข้ึนไป จากนักศึกษาสาขาบูรณาการสุขภาพและ

ความงามไดกลุมอาสามัครท้ังหมด 20 คน 

อาสาสมัครท้ัง 20 คนท่ีมีอาการปวดประจําเดือนทําแบบสอบถามขอมูลสวนตัว 

เก่ียวกับการมีประจําเดือน ประกอบดวย 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว เก่ียวกับอายุ น้ําหนัก 

สวนสูง ตอนท่ี 2 ขอมูลการมีรอบประจําเดือน อายุท่ีเร่ิมมีรอบประจําเดือน วันท่ีมีประจําเดือน

ลาสุด จําวันท่ีมีรอบประจําเดือน จํานวนวันท่ีปวดประจําเดือน ระยะเวลาท่ีปวดประจําเดือน 

เตรียมสูตรผสมน้ํามันหอมระเหย คือ น้ํามันหอมระเหยอบเชย (Cinnamon oil) 

น้ํามันหอมกานพลู (Clove bud oil) น้ํามันหอมระเหยกุหลาบ (Rose oil) น้ํามันหอมระเหยลา

เวนเดอร (Lavender oil) อัตราสวน 1.5 : 1.5 : 1.0 : 1.0 ผสมกับน้ํามันพาคือ น้ํามันสวีท

อัลมอนดรอยละ 95 ทดสอบสูตรผสมน้ํามันหอมระเหยสําหรับสปาตามหลักมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน(มผช, ฉบับท่ี 259 ,2553) โดยการทดสอบคุณลักษณะท่ีตองการ ไดแก ลักษณะท่ัวไป สี 

จุลินทรีย  และการทดสอบทางกายภาพ ไดแก สี กล่ิน  

ศึกษาสูตรผสมน้ํามันหอมระเหยโดยการนวดหินรอนเพื่อบรรเทาอาการปวด

ประจําเดือนในอาสาสมัครท้ัง 20 คน โดยการนับชวงวงจรการมีประจําเดือนโดยนับวันท่ีมี

ประจําเดือนของอาสาสมัครแตละคนคร้ังลาสุดเปนวันท่ี 0 จากนั้นนับชวงวงจรไปจนถึงวันท่ี 15 

การนวดบําบัดอาการปวด

ประจําเดือนดวยน้ํามันหอม

ระเหยโดยประยุกตใชกับการ

นวดหินรอน 

ผลการบาํบดัอาการ 

- ระดับคะแนนความปวดประจําเดือนหลังบาํบดั 3 เดือน  

- จํานวนวันท่ีปวดประจําเดือน (วัน) หลังการบําบัด 3 เดือน

- จํานวนวันท่ีเปนประจําเดือน(วัน)หลังบําบดั 3 เดือน 

- ระยะเวลาท่ีปวดประจําเดือน(ช่ัวโมง)หลังบําบดั 3 เดือน 

- ชวงวงจรการมีรอบประจําเดือน(วัน) หลังบําบดั 3 เดือน 
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ของรอบเดือน และ เร่ิมใชน้ํามันหอมระเหยโดยการนวดหินรอนในวันท่ี 15, 19, 23, 27 ของ

รอบเดือนโดยการนวดบําบัดทาอโรมาพ้ืนฐานคร้ังละ 20 นาที/คน จนครบ 4 คร้ัง/รอบ

ประจําเดือนเดือน กอนการมีประจําเดือนวันแรก  ตลอดทุกรอบประจําเดือน เปนเวลา 3 เดือน 

ทําการเก็บขอมูลโดยใหทําแบบประเมิน Numeric rating scale หลังการทดลองทุกเดือน ตลอด 3 

เดือน เพ่ือเปรียบเทียบการกอนการบําบัดและหลังการบําบัดอาการปวดประจําเดือนใน

อาสาสมัครและนํามาวิเคราะหผลทางสถิติทําการเปรียบเทียบใช  pair t-test  

 

ผลการวิจัย 

 

การศึกษาคร้ังนี้คุณลักษณะทั่วไปของน้ํามันหอมระเหยท่ีใชในการนวดบําบัดอาการ

ปวดประจําเดือน น้ํามันนวดท่ีเตรียมไดมีลักษณะเปนของเหลวสีเหลืองใส มีความเปนเนื้อ

เดียวกัน ไมเกิดการแยกช้ัน หรือตกตะกอน ไมมีการปนเปอนจากส่ิงแปลกปลอม ลักษณะทาง

กายภาพตรวจสอบการใหคะแนนความพึงพอใจตอน้ํามันนวด 4 คน ลักษณะทางกายภาพดานสี 

ความสมํ่าเสมอของสีน้ํามันนวดบําบัดอาการมีความสมํ่าเสมอดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 5.00 ± 
0.00) ไมมีส่ิงตกคางในน้ํามันนวด (คะแนนเฉล่ีย 5.00 ± 0.00) สวนทางดานลักษณะทาง

กายภาพดานกลิ่น คือ มีกล่ินดีตรงตามสวนประกอบท่ีใช (คะแนนเฉล่ีย 4.33 ± 0.58) กล่ิน

สมํ่าเสมอดีมากตามสวนประกอบท่ีใช (คะแนนเฉล่ีย 4.67 ± 0.58) ไมมีกล่ินผิดปกติหรือกล่ิน

ไมพึงประสงค (คะแนนเฉล่ีย 4.33 ± 0.58) น้ํามันหอมระเหยท่ีนํามาใชในการทดลองนี้มีการ

ไดรับการรับรองวาไมมีสารปนเปอน (BOTANICESSENCE Essential Oils, 2557) ผลการ

ทดสอบการปนเปอนทางชีวภาพ โดยตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ฉบับท่ี 1627 

พ.ศ. 2553. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนํ้ามันนวดตัวสําหรับสปาไมพบการปนเปอนทางจุล

ชีววิทยาตาง ๆ 

อาสาสมัครเปนนักศึกษาสาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร

ประยุกต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีอาการปวดประจําเดือน จํานวน 25 คน อาสาสมัครไมมี

โรคประจําตัว และไมมีภาวะเส่ียง แตอาสาสมัครมีเหตุและความจําเปนบางประการจึงไมไดมารับ

การบําบัดอาการปวดประจําเดือนดวยน้ํามันหอมระเหยโดยประยุกตใชกับหินรอนอยางตอเนื่อง

ในบางคนตามการวางแผนการทดลอง จํานวน 5 คน จึงไดทําการคัดออกจํานวน 5 คน ดังนั้นจึง

เหลืออาสาสมัครจํานวน 20 คนตามขอมูลพ้ืนฐาน คือ เพศหญิงอายุเฉล่ีย 21.00 ± 2.02  ป มี

น้ําหนักเฉล่ีย 47.50  ± 5.00 กิโลกรัมกิโลกรัม สวนสูงเฉล่ีย 161.00 ± 5.58 เซนติเมตร คา 

BMI เฉล่ีย 18.24 ± 1.40  อายุท่ีเร่ิมมีประจําเดือนเฉล่ีย 13.14 ± 1.28 ป 

ผลการเปรียบเทียบกอนการนวดบําบัดและหลังนวดบําบัดอาการปวดประจําเดือนใน

เดือนท่ี 3 พบวาระดับความปวดประจําเดือนของอาสาสมัครท้ัง 20 คน โดยการใหทําแบบ

ประเมินความเจ็บปวด แบบ Numeric rating scale กอนการนวดบําบัดและหลังนวดบําบัด เม่ือ

เปรียบเทียบโดยใชสถิติแบบ Pair t-test พบวาระดับความปวดประจําเดือนหลังจากการใชน้ํามัน
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หอมระเหยโดยการนวดหินรอนเดือนท่ี 3 มีคะแนนระดับความปวดเฉล่ีย 1.25 ± 1.41ซึ่งลดลง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (P-value < 0.001) ซึ่งอาจเปนผลจาก

ทางจิตใจและบรรยากาศ เชน เพลง กล่ินจากน้ํามันหอมระเหยที่ใชบําบัด เตียง แสง ทําให

อาสาสมัครเกิดการผอนคลาย จึงสามารถลดอาการปวดประจําเดือนได จากการศึกษานี้สอดคลอง

กับ ZibaRaisiDehkordi et al., กลาววาการสูดดมน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอร (Lavender oil) 

ชวยบรรเทาอาการปวดประจําเดือนในกลุมสตรี โดยทําการทดลองเปรียบกับกลุมท่ีมีการใชน้ํามัน

พา (Carrier oil) อยางเดียว พบวาน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอร (Lavender oil) ชวยกระตุน

หนวยรับความรูสึก (Receptor) ของประสาทรับรูความรูสึก (Olfactory System) ใหกระตุนและ

สงไปท่ีศูนยรับความรูสึกของสมอง หรือระบบลิมบิค (Limbic system) สามารถลดอาการกังวล 

ลดอาการปวด และอาการไมสบายตัว ซึ่งเปนประโยชนกับคนท่ีมีปวดประจําเดือน เม่ือเปรียบกับ

ระดับคะแนนความปวดประจําเดือนกอนเขารับการบําบัดเฉล่ีย 5.85 ± 1.79 จํานวนวันท่ีเปน

ประจําเดือนเฉล่ีย 4.60 ± 1.47 วัน เม่ือเปรียบเทียบกับกอนเขารับการนวดบําบัดเฉล่ีย 5.70 ± 

1.26 วัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (P-value 

= 0.004) ผลระยะเวลาท่ีปวดทองประจําเดือนหลังจากนวดบําบัดดวยน้ํามันหอมระเหยกับการ

นวดหินรอนเดือนท่ี 3 พบวาระยะเวลาท่ีปวดประจําเดือนเฉล่ีย 1.30 ± 2.40 ช่ัวโมง 

เปรียบเทียบกับกอนเขารับการนวดบําบัด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

ความเช่ือม่ันรอยละ 95 (P-value < 0.001) ผลจํานวนวันท่ีปวดประจําเดือนในอาสาสมัครพบวา

มีการปวดประจําเดือน (วัน) โดยกอนการบําบัดเฉล่ียท่ี 2.15 ± 0.59  วัน และหลังการบําบัด

อาการเดือนท่ี 3 เฉล่ียท่ี 0.80 ± 0.90 วัน พบวาจํานวนท่ีปวดประจําเดือนลดลงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (P-value < 0.001) ผลชวงวงจรการมีรอบประจําเดือน

หลังจากทําการบําบัดดวยน้ํามันหอมระเหยกับการนวดหินรอนเดือนท่ี 3 พบวาชวงวงจรการมี

รอบประจําเดือนเฉล่ีย 29.50 ± 3.42 วัน เม่ือเปรียบเทียบกับชวงวงจรการมีประจําเดือนกอนเขา

รับการบําบัดอาการปวดประจําเดือนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความ

เช่ือม่ันรอยละ 95 (P-value = 0.010) สอดคลองกับทฤษฎีวงจรการมีประจําเดือน คือระยะ

วงจรหนึ่งประมาณ 28 วัน (กรรณิกา ชัชวาลวานิช, 2546) 

 

  

1331



ตารางที่ 1แสดงผลการเปรียบเทียบกอนการนวดบําบัดและหลังนวดบําบัดอาการปวด
ประจําเดือนเดือนท่ี 3 ในอาสาสมัครท่ีมีอาการปวดประจําเดือน 20 คน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษานี้อาจเกิดจากทฤษฎีกลไกการเขาสูรางกายของน้ํามันหอมระเหยวา

การรับกล่ิน และกลไกการออกฤทธิ์ของนํ้ามันหอมระเหยนั้น สามารถรับกล่ิน น้ํามันหอมระเหย

โดยการทา และการสูดม ตามทฤษฎีน้ํามันหอมระเหยจะเขาสูเซลลผิวหนังโดยการซึมผานผิวหนัง

ช้ันนอก (Epidermis) และเขาสูช้ันผิวหนังแท (Dermis) โดยจะซึมผานเขาไปในสวนท่ีเปน

เนื้อเย่ือไลโพโปรตีน หรือช้ันไขมันเพราะเนื่องจากน้ํามันหอมระเหยจะละลายไดและเขาสูสวน

ตางๆ สวนการเขาสูรางกายโดยการสูดม น้ํามันหอมระเหยจะเขาสูเนื้อเย่ือสวนรับกล่ินโดยผาน

จากรูขนจมูก เขาไปดานในตอกับเนื้อเย่ือในโพรงจมูก (Olfactory epithelium) ซึ่งมีเซลลท่ีรับ

กล่ิน (Receptor cell) จํานวนมากทําใหโมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยถูกสงตอไปท่ีสมองสวนรับรู

กล่ิน (Limbic system) แลวไปกระตุนใหสมองหล่ังสารเคมีออกมา (กองการแพทยทางเลือก, 

2550) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ไดแก Tyseer  M.F. Marzouk et al., กลาววาประสิทธิภาพ

ของอโรมาเทอราปชวยบรรเทาอาการปวดประจําเดือนไดหลายทาง เชนกระตุนระบบประสาทการ

รับรูกล่ิน (Limbic system) ชวยใหอาการปวดลดลงเนื่องจากน้ํามันหอมระเหยชวยปรับการ

ไหลเวียนโลหิต ลดการเกร็งตัวท่ีเปนสาเหตุของการปวดประจําเดือน ภายใตเง่ือนไขประสิทธิภาพ

ของน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอร (Lavender oil) ชวยใหบรรเทาปวด ทําใหไมมีความกังวล หรือ

อาจมีอาการปวดเล็กนอย  ระงับการปวด ประสิทธิผลของกานพลูชวยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตซึ่ง

ชวยบรรเทาอาการปวดของกลามเนื้อเรียบ ซึ่งการปวดประจําเดือนมีสาเหตุมาจากการหล่ังสาร

พรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) มากเกินไปโดยเฉพาะอยางย่ิง PGF2αท่ีทําใหเกิดภาวะ
หลอดเลือดหดตัวของมดลูก และทําใหกลามเนื้อมดลูกหดตัวมากข้ึนจึงเปนสาเหตุของภาวะ

 
กอนบําบดั หลังบําบดั P-value 

ระดับความปวดทองประจําเดือน

ระยะเวลาท่ีเปนประจําเดือน(วัน) 

ระยะเวลาท่ีปวดทองประจําเดือน(ช.ม.) 

จํานวนวันท่ีปวดประจําเดือน (วัน) 

ชวงวงจรการมีรอบประจําเดือน(วัน) 

5.85 ± 1.79 

5.70 ± 1.26 

5.55 ± 3.47  

2.15 ± 0.59 

37.35 ±13.81 

1.25 ± 1.41 

4.60 ± 1.47 

1.30 ± 2.40 

0.80 ± 0.90 

29.50 ± 3.42 

< 0.001

0.004 

< 0.001 

< 0.001 

0.010 
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มดลูกขาดเลือด (Ischemic uterus) ซึ่งเปนสาเหตุของการปวดประจําเดือน ประสิทธิผลของน้ํามัน

หอมระเหยอบเชย (Cinnamon oil) ชวยยับย้ังการเกิดพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ท่ีหล่ัง

สาร PGF2αทําใหประจําเดือนมามากเกินไป และชวยกระตุนการทํางานของฮอรโมนเอสโตรเจน 

(Estrogen) สวนประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหยกุหลาบ (Rose oil) มีผลตอมดลูก (Uterine) 

และชวยควบคุมการมีชวงวงจรการมีประจําเดือนและลดการมามากของประจําเดือน จากงานวิจัย

ของ Tyseer M.  F. Marzouket al. การนวดอโรมาสามารถลดการปวดและการมามากของ

ประจําเดือนไมมีผลขางเคียง มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลของการบําบัดอาการปวด

ประจําเดือนข้ันปฐมภูมิ (Primary dysmenorrhea) 

ขอเสนอแนะ 
  

1. การศึกษาคร้ังนี้เปนการบําบัดอาการปวดประจําเดือน ซึ่งการการรักษาแบบ

ทางเลือก ดังนั้นควรจะมีการทําการศึกษามากกวา 3 เดือน เพ่ือใหเห็นประสิทธิภาพท่ีชัดเจนมาก

ข้ึนสําหรับการบําบัด 

 

2. การศึกษาคร้ังนี้ควรมีการจัดกลุมอาสาสมัคร 2 กลุม คือกลุมท่ีใชน้ํามันหอม

ระเหยกับการนวดหินรอน และกลุมท่ีใชน้ํามันพากับการนวดหินรอน เพ่ือใหเห็นประสิทธิภาพ

ของการใชน้ํามันหอมระเหยกับการนวดหินรอน  
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