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º·¤Ñ´Â‹Í
การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองกลุมเดียววัดกอนและหลัง วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
การนวดไทยตอระดับการประกอบกิจวัตรประจําวัน ความวิตกกังวล และความซึมเศราในผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทีอ่ าศัยอยูในจังหวัดสระบุรี จํานวน 30 คน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบประเมินระดับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันและแบบสอบถาม hospital anxiety and
depression scale เก็บรวบรวมขอมูลกอนการนวดไทยและหลังจากไดรับการนวดแผนไทยแลว 2 และ 4 สัปดาห
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ paired t test ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองหลังไดรับการนวดแผนไทย 4 สัปดาห มีระดับสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ระดับของความวิตกกังวลและซึมเศรา ภายหลังไดรับการนวดแผนไทย 4 สัปดาห มีระดับลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)
คําสําคัญ: การนวดแผนไทย ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา
โรคหลอดเลือดสมอง

Abstract
This study was a quasi-experimental research, one group pre-post test. The objective was to study
the effect of Thai massage on the level of activities of daily living, Anxiety and depression in stroke patients.
The sample included 30 stroke patients who lived in Amphur Muang Saraburi. The Barthel index of activities
of daily living and Hospital Anxiety and Depression Scale were used to collect data. The data were collected
before, after 2 weeks, and 4 weeks after receiving Thai massage. Data were analyzed by using paired t test.
The results revealed that the ADL after 4 weeks of receiving Thai massage were signiﬁcantly higher (p<0.05).
The levels of anxiety and depression after 4 weeks of receiving Thai massage were signiﬁcantly decreased
(p<0.05).
keywords: Thai massage, activities of daily living , anxiety, depression, stroke
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º·¹íÒ
โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ อัมพาต
เปนภัยเงียบทีค่ กุ คามชีวติ ของคนทัว่ โลกและเปนปญหา
สาธารณสุขทีส่ าํ คัญของทุกประเทศ องคการอนามัยโลก
(WHO) รายงานวาในป ค.ศ. 2011 โรคหลอดเลือด
สมองเปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ของโลกรองจากโรค
หัวใจขาดเลือด โดยมีผูเสียชีวิตถึง 6.2 ลานคนตอป
คิดเปนรอยละ 10.6 ของประชากร และจากขอมูล
องคกรโรคหลอดเลื อ ดสมองโลก (World Stroke
Organization: WSO) พบวาในทุก 6 วินาที จะมีคนเสีย
ชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอยางนอย 1 คน และใน
ทุก 2 วินาที จะมีคนทนทุกขทรมานอยางนอย 1 คน
สําหรับสถานการณในประเทศไทยในป 2557 พบ
ผู ปวยโรคหลอดเลือดสมอง 228,836 คน คิดเปน
352.30 คนตอประชากร 100,000 คน และจํานวน
การตายดวยโรคหลอดเลือดสมอง 25,114 คน หรือ
38.66 คนตอประชากร 100,000 คน ซึ่งเปนสาเหตุ
การตายอันดับที่ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด1
อัตราความชุกของโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย
เพิม่ มากขึน้ ทุกปซึง่ หากไมไดรับการแกไขอยางถูกตอง
ทันทวงทีและตอเนือ่ งจะเปนปญหาใหญทีม่ ผี ลกระทบ
ทางดานลบกับประเทศอยางมหาศาลในอนาคต แม
การรักษาใหมๆจะสามารถลดอัตราตายของผูปวยลง
ไดแตความพิการยังคงหลงเหลือในสัดสวนทีส่ งู 2 ทําให
มีการทําหนาที่ของรางกายลดลงไมสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง มีความตองการพึ่งพา
ระหวางกัน สูญเสียภาพลักษณ รูสึกอายไมกลาที่จะ
พบปะผูคน และวิตกกังวล3 สงผลใหผูปวยและญาติ
แสวงหาวิธีการจัดการสุขภาพตนเองเพื่อใหหายจาก
การเจ็บปวยและความพิการที่หลงเหลืออยู การพึ่งพา
การรักษาแบบแพทยแผนไทยเปนทางเลือกหนึ่งที่ได
รับนิยม ซึ่งผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจะมีความผิด
ปกติของระบบประสาทอัตโนมัตริ วมดวยทําใหเกิดการ
เกร็งของกลามเนื้อ
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การนวดแผนไทยเปนศาสตรและศิลปดาน
การแพทยแผนไทยที่รูจักกันดีในสายตาชาวไทยและ
ชาวตางชาติ การนวดไทยเพื่อการบําบัดรักษาจะสงผล
ตอระบบการไหลเวียนของโลหิตเพิม่ การไหลเวียนของ
โลหิตทําใหเลือดและนํ้าเหลืองถูกบีบออกจากบริเวณ
นั้นชวยลดอาการบวม และมีเลือดและนํ้าเหลืองใหม
มาแทนระบบไหลเวียนจึงทํางานไดมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้นลดอาการเมื่อยลาของกลามเนื้อทําใหกลามเนื้อ
หยอนลงผอนคลายความเกร็ง ลดอาการบวมและ
บรรเทาความเจ็บปวดบรรเทาอาการขัดยอกชวยขจัด
ของเสียทีค่ งั่ คางอยูตามกลามเนือ้ ชวยใหกลามเนือ้ แข็ง
แรงขึน้ โดยทําใหเนือ้ เยือ่ สวนนัน้ แข็งแรง การนวดมีผล
ตอจิตใจทําใหเกิดความรูสึกผอนคลาย สบายกายและ
ใจ รูสึกแจมใสกระฉับกระเฉงลดความเครียดและความ
วิตกกังวล ซึ่งมีการศึกษาเรื่อง stroke spa (ผอนคลาย
สบายอารมณ) ทีโ่ รงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เพือ่ สงเสริมกระตุนการรับรูของผูปวยทีไ่ มรูสึกตัวหรือ
ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ใหฟนตัวเร็วขึ้นจาก
การกระตุนระบบประสาทสัมผัส (sensory stimulating)
เพื่ อ เปนอี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กในการดู แ ลรั ก ษาผู ปวย
โรคหลอดเลือดสมอง ผลการศึกษาพบวา ผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองมีระดับความรูสึกตัวเพิม่ ขึน้ จากเดิม
มากกวา 2 แตม (จากการวัดโดยใช NIHSS Scale)
รอยละ 80 ผูปวยรูสึกผอนคลายเพิ่มมากขึ้น และมี
อาการปวดอาการเกร็งของกลามเนื้อลดลงจากเดิม
รอยละ 80 ผู ปวยและญาติ มีความพึงพอใจในการ
บริการ และญาติไดมีสวนรวมในการดูแลผูปวยมากขึน้
รอยละ 954 นอกจากนี้ คริสตินา ลามาสและคณะ5
ศึกษาประสิทธิผลของการนวดในผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง พบวาสามารถลดระดับความวิตกกังวล ความปวด
เพิ่มคะแนนคุณภาพชีวิต และกระตุนประสาทสัมผัส
(sensorimotor)หลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
จะเห็นไดวาการศึกษาเกี่ยวกับการนวดแผน
ไทยในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ผานมา มีจํานวน
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นอยและผลการศึกษายังขาดความชัดเจน ทางคณะ
ผู วิ จั ย สนใจศึ ก ษาผลของการนวดแผนไทยแบบ
ราชสํานักตอการฟนฟูสภาพผู ปวยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีความบกพรองในการชวยเหลือตัวเอง

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. เปรียบเทียบผลของการนวดแผนไทยตอ
ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองกอนและหลังการทดลอง
2. เปรียบเทียบผลของการนวดแผนไทยตอ
ระดับความวิตกกังวลและซึมเศราของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองกอนและหลังการทดลอง

ÊÁÁµÔ°Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. ผู ปวยโรคหลอดเลื อ ดสมองมี ร ะดั บ
ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันเพิ่มขึ้น
หลังการทดลอง
2. ผู ปวยโรคหลอดเลื อ ดสมองมี ร ะดั บ
ความวิตกกังวลและซึมเศราลดลงหลังการทดลอง
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การนวดไทยเปนวิธีการรักษาความเจ็บปวย
ที่เกาแกวิธีหนึ่งในศาสตรการแพทยไทยโดยมีการ
สัง่ สมประสบการณและถายทอดความรูจากรุนสูรุนและ
มีเอกลักษณเฉพาะตัว จุดเดนของการนวดไทยเปนการ
ใชนิ้วมือ6 โดยจะใชขอกลางของนิ้วหัวแมมือ หรือหนา
นิ้วหัวแมมือกดนวด แตไมใชปลายนิ้วมือ นอกจากนี้มี
การใชฝามือ จะใชบริเวณฝามือ เพื่อกดคลึง และการ
ใชสันมือ สําหรับทุบหรือสับกลามเนื้อเปนจังหวะ การ
นวดในผู ปวยอัมพฤกษหรืออัมพาตจากโรคหลอด
เลือดสมอง จะใชการนวดแบบสัมผัส เปนการนวดใน
ลักษณะที่เบา ใชการลูบ บีบ จับเบาๆ หรือนวดนํ้ามัน
เพื่อชวยผอนคลายความตึงของกลามเนื้อและกระตุน
การรั บ สั ม ผั ส โดยทาที่ ใ ชในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้
จะประกอบไปดวยการนวดขา การนวดหลัง การนวดแขน
และการนวดทอง
การนวดจะทําใหเกิดผลทั้งทางรางกายและ
จิตใจ7 การนวดและคลึงทําใหเลือดถูกบีบไปจากบริเวณ
ที่นวด และมีเลือดใหมมาแทนที่ ทําใหระบบไหลเวียน
ของเลือดดีขึ้น กลามเนื้อมีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น
อาการเมือ่ ยลาและการเจ็บปวดลดลง เกิดการเคลือ่ นไหว
ของลําไส ลดอาการทองอืดเฟอ ชวยในการขับถาย
ผลทางดานจิตใจทําใหเกิดความผอนคลาย ลดความเครียด
ในกรณีทสี่ มาชิกในครอบครัวชวยนวดใหจะสงผลทําให
เกิดความอบอุน

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การนวดแผนไทย ซึ่งประกอบดวย
ทาลูบ กด และบีบ กลามเนือ้ ขา หลัง
แขนและทอง โดยผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองนวดตนเองและนวดโดย
ผูดูแล

- ความสามารถในการ
ดําเนินกิจวัตรประจํา
วัน
- ความวิตกกังวลและ
ซึมเศรา
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ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ
การวิ จั ย นี้ เ ป นการวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง
(quasi-experimental design) และเปนแบบเปรียบเทียบ
กอน-หลัง (pre-post test design) วัดกอนและหลังการ
ทดลอง กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ทีเ่ ขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสระบุรี และจําหนาย
กลับบานไมเกิน 1 ป ซึ่งมีเกณฑการคัดเลือกเขากลุม
คือ
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ไดรับการ
วินจิ ฉัยดวยโรคหลอดเลือดสมองประเภทมีการอุดตัน
และ/หรือมีเลือดออก รูสึกตัวดี อายุ 35 ปขึ้นไป
2. สามารถสือ่ สารได ไมมีปญหาการไดยิน
3. มีอาการออนแรงของกลามเนือ้ แขนหรือ
ขา ระดั บ ความแข็ ง แรงของกล ามเนื้ อ ตั้ ง แต 2
ถึง 4
4. ผูปวยตองมีระดับคะแนนความซึมเศรา
และความวิตกกังวล แตละกลุมอาการไมเกิน 11 คะแนน
5. มีญาติผูดูแลอาศัยอยูดวย
6. ยินยอมเขารวมโครงการ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ปี ญหาในการ
พูดและการสื่อสาร ผูปวยที่สับสน ความจําเสื่อมหรือ
สมองเสื่อมจะไมสามารถเขารวมเปนอาสาสมัครวิจัย
กลุ มตัวอยางมี จํานวน 30 คน เลือกกลุ ม
ตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง เปนผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองของโรงพยาบาลสระบุ รี มี ที่ อ ยู อาศั ย ในเขต
เทศบาลเมืองสระบุรี ไดรับการนวดไทย ซึ่งประกอบ
ดวยทาในการนวดขา หลัง แขนและทอง โดยผูปวยและ
ผูดูแลจะไดรับการฝกเพื่อใหมีความรูและทักษะอยาง
ถูกตองในการนวดตนเองทีบ่ าน ไดรับการฝกทักษะการ
นวดโดยนักศึกษาพยาบาลทีผ่ านการเรียนวิชาการนวด
ไทยเพือ่ การบําบัด และมีประเมินทักษะการนวดตนเอง
ของผูปวยโดยใชแบบประเมินทักษะการนวด ในผูปวย
แตละรายกอนเริม่ เก็บขอมูล นวดไทยทุกวัน อยางนอย
วันละหนึ่งรอบ รอบละ 10-15 นาที เปนระยะเวลาตอ
เนื่อง 4 สัปดาห พรอมบันทึกการนวดรายวัน ผูวิจัย
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โทรศัพทกระตุนผูปวยใหปฏิบตั กิ ารนวดแผนไทยอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการนวดแผนไทยอยางนอย 1 ครั้งตอ
สัปดาห และเยีย่ มบานสัปดาหที่ 2 และ4 มีการประเมิน
กิจวัตรประจําวันและระดับความวิตกกังวลและซึมเศรา
เมือ่ แรกรับเขาโครงการวิจยั และวัดซํา้ ที่ 2 และ 4 สัปดาห
หลังการทดลอง
ขอหาม/ขอควรระวังในการนวด ในขณะมีไข
สูง ความดันโลหิตสูงคาความดันโลหิตตัวบน ≥ 140
มิลลิเมตรปรอทและคาความดันโลหิตตัวลาง ≥ 90
มิลลิเมตรปรอท พึ่งรับประทานอาหารมาอิ่มใหมๆ
บริเวณที่มีกระดูกแตก ปริ หัก ราว ผาตัดดามกระดูก
ผูเปนโรคเบาหวาน กระดูกพรุน ขอหลุดหลวม นวด
บริเวณที่มีการอักเสบ บาดแผล

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
ประกอบดวย เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดําเนินการ
วิจยั และเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดงั นี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดําเนินการวิจยั เปน
คูมือการนวดไทยเบื้องตนเพื่อการฟนฟูสภาพสําหรับ
ผู ปวยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ บ าน โดยใชแนวคิ ด
ศาสตรแพทยแผนไทยในการฟนฟูสภาพ ซึ่งแสดง
รูปภาพและวิธกี ารนวด คณะผูวิจยั ไดจัดทําขึน้ โดยผาน
ผูทรงวุฒิทดสอบ 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย แพทยแผน
ไทยและพยาบาลวิชาชีพเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของเนือ้ หาประกอบดวย ทาและวิธกี ารนวดขา การนวด
หลัง การนวดแขน และการนวดทอง มีการทดสอบ
ความเขาใจในเนือ้ หาของคูมือกับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองและญาติผูดูแล 1 คน หลังจากนั้นไดปรับแกไข
ภาพและคําอธิบายใหมีความเหมาะสม เพื่อใหผูปวย
และญาติเขาใจชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก ระดั บ ความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต ร
ประจําวันโดยใชแบบประเมินความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน (Barthel Activities of
Daily Living) ประเมินเกีย่ วกับการรับประทานอาหาร
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การอาบนํ้า การขับถายอุจจาระปสสาวะ เปนตน โดยมี
คะแนน 0-100 คะแนน แบงเกณฑประเมินความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันเปน 5 ระดับ
และระดั บ ความวิ ต กกั ง วลและซึ ม เศราโดยวั ด ดวย
แบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS) มีขอคําถาม 14 ขอ อาการวิตกกังวล 7 ขอ
อาการซึมเศรา 7 ขอ
การพิทักษสิทธกลุมตัวอยาง มีการนําเสนอ
โครงรางใหคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี พิจารณาดานจริยธรรมและเห็น
ชอบกอนดําเนิน (เลขที่ ec1-007/2560) และแจง
ขออนุญาตเจาหนาทีพ่ ยาบาลผูรับผิดชอบในพืน้ ทีเ่ ก็บ
ขอมูล มีการชีแ้ จงขอมูลกอนเซ็นตยินยอมเขารวมวิจยั
และกลุมตัวอยางสามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจยั
ไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบใดๆตอการรักษา
พยาบาล

¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
เก็บรวบรวมขอมูลเมื่อแรกรับเขาโครงการ
วิจัย (0 เดือน) และวัดซํ้าที่ 2 และ 4 สัปดาหหลังการ
ทดลอง ในกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 30 ราย

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ
ใชสถิ ติ พ รรณนาในการเสนอขอมู ล สวน
บุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห
paired t test ซึง่ ไดทดสอบ assumption ผานกอนการใช
สถิติในการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนกิจวัตร
ประจําวันและระดับความวิตกกังวลและความซึมเศรา
ในการเปรียบเทียบระยะกอนและหลังที่ 4 สัปดาห

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ
ลักษณะทัว่ ไปของกลุมตัวอยาง จํานวนทัง้ หมด
30 คน ประกอบดวยเพศชาย จํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 66.7 เพศหญิ ง จํ า นวน 10 คน คิ ด เปน
รอยละ 33.3 มีอายุอยูในชวง 42 ถึง 86 ป อายุเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางเทากับ 60.70 ป (SD = 11.77) มี
ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง เปนระยะ
เวลานอยกวา 3 เดือน จํานวน 4 คน (รอยละ 13.3)
เปนโรคหลอดเลือดสมองระยะเวลานาน 3-6 เดือน
จํานวน 19 คน (รอยละ 63.3) และเจ็บปวยเปนโรค
หลอดเลือดสมองระยะเวลานาน 7-12 เดือน จํานวน
7 คน (รอยละ 23.5)
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจํา
วัน กอนการนวด มีคาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เทากับ 80.17 (SD
= 9.60) หลั ง การนวด2สั ป ดาห มี ค าเฉลี่ ย ความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันเทากับ 81.50
(SD = 8.72) และหลังการนวด 4 สัปดาห มีคาเฉลี่ย
เทากับ 81.50 (SD = 8.72) ในดานระดับความวิตก
กังวล กอนการนวด มีคาคะแนนเฉลี่ยของความวิตก
กังวล เทากับ 4.33 (SD = 0.48) หลังการนวด 2
สัปดาห มีคาเฉลี่ยความวิตกกังวลเทากับ 4.27 (SD =
0.45) และหลังการนวด 4 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.33 (SD = 0.84) และในดานระดับความซึมเศรา
กอนการนวด มีค าคะแนนเฉลี่ยของความซึมเศรา
เทากับ 3.50 (SD = 1.74) หลังการนวด 2 สัปดาห มี
คาเฉลี่ยความซึมเศราเทากับ 3.33 (SD = 1.52) และ
หลังการนวด 4 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 (SD =
1.08) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ระดับ
ความวิตกกังวลและระดับซึมเศรา
การประเมิน

กอนการนวด
SD
80.17
9.60
4.33
0.48
3.50
1.74

การประกอบกิจวัตรประจําวัน
ระดับความวิตกกังวล
ระดับซึมเศรา

เมื่อพิจารณาความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวัน ระดับคะแนนรายดาน พบวา หลังได
รับการนวด 2 สัปดาห คาคะแนนเฉลี่ยของการรับ
ประทานอาหาร การลางหนา หวีผม แปรงฟนและการ

2 สัปดาห
SD
81.50
8.72
4.27
0.45
3.33
1.52

4 สัปดาห
SD
81.50
8.72
3.33
0.84
2.93
1.08

เคลื่อนที่สูงกวากอนรับการนวด แตคะแนนเฉลี่ยหลัง
ไดรับการนวด 4 สัปดาหมีคาไมแตกตางเมื่อเทียบกับ
คาเฉลี่ยหลังไดรับการนวด 2 สัปดาห (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของคะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน กอน
และหลังนวดแยกตามกิจกรรม (n= 30)
กิจกรรม
(Barthel index)
1.Feeding(10)
2. Transfer(15)
3.Grooming(5)
4.Toilet use(15)
5. Bathing(5)
6. Mobility(15)
7. Stairs(10)
8. Dressing(10)
9. Bowels(15)
10. Bladder(10)

กอนนวด
9.67
12.50
3.50
7.17
2.50
10.17
5.33
9.33
10.00
10.00

SD
1.27
3.66
2.33
2.52
2.54
3.34
1.27
1.73
0.00
0.00

ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลีย่ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ความวิตกกังวลและความเครียดของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง พบวาความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน ความวิตกกังวลและความเครียด ที่วัดกอน

2 สัปดาห หลังนวด
SD
10.00
0.00
12.50
3.66
4.50
1.53
7.17
2.52
2.50
2.54
10.33
2.92
5.33
1.27
9.33
1.73
10.00
0.00
10.00
0.00

4 สัปดาห หลังนวด
SD
10.00
0.00
12.5
3.65
4.50
1.53
7.17
2.52
2.50
2.54
10.33
2.92
5.33
1.27
9.33
1.73
10.00
0.00
10.00
0.00

นวด หลังนวด 4 สัปดาห พบวา มีระดับคะแนนความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ความวิตก
กังวลและความเครียดแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p< 0.05) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง ระดับความวิตกกังวลและความเครียด กอนกับหลังการนวด 4 สัปดาห (n= 30)
ตัวแปร
การประกอบกิจวัตรประจําวัน
ระดับความวิตกกังวล
ระดับซึมเศรา
p<0.05

กอนการนวด
SD
80.17
9.60
4.33
0.48
3.50
1.74

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
จากการวิ จั ย พบว า ระดั บ คะแนนความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน หลังการนวด
2 สัปดาห และหลังการนวด 4 สัปดาหมีคาสูงกวากอน
นวด (ตารางที่ 1) โดยภายหลังการนวดผู ปวยมีค า
คะแนนเฉลี่ยของการรับประทานอาหาร การลางหนา
หวีผม แปรงฟนและการเคลื่อนที่สูงกวากอนรับการ
นวด ในดานระดับความวิตกกังวล หลังการนวด 2
สัปดาห มีคาเฉลี่ยความวิตกกังวลเทากับ 4.27 (SD =
0.45) และหลังการนวด 4 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.33 (SD = 0.84) ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอน
นวด และในดานระดับความซึมเศรา หลังการนวด 2
สัปดาห มีคาเฉลี่ยความซึมเศราเทากับ 3.33 (SD =
1.52) และหลังการนวด 4 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.93 (SD = 1.08) ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับกอนนวด
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคลองกั บ การศึ ก ษาที่
ผานมาทีพ่ บวาการนวดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
สามารถสงผลในการบรรเทาอาการทางกายและผลทาง
ดานจิตใจ ทําใหกระตุนการเคลื่อนไหวของลําไส ชวย
บรรเทาอาการทองผูก ชวยกระตุนการทํางานของระบบ
ประสาททั่วรางกาย และชวยสงเสริมใหการไหลเวียน
ของเลือดไปยังสวนตางของรางกายไดดี ทําใหกลาม
เนื้อแข็งแรงขึ้น ในการศึกษาของเสาวภา เด็ดขาด8
พบวา รูปแบบการรักษาทางเลือกแบบผสมผสานการ

4สัปดาห
81.50
3.33
2.93

SD
8.72
0.84
1.08

t

p-value

-2.112
6.289
3.458

.043
.000
.002

นวดประคบ รวมกับการทํากายภาพและการออกกําลัง
กายในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ชวยเพิม่ ระดับความ
สามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ภายหลังรักษา 1
เดือน มีการวิเคราะหผลการรักษาอาการอัมพาตและ
ติดขัดเฉพาะที่ด วยกระบวนการนวดรักษาของการ
แพทยไทยเพื่ อ ประเมิ น ผลการรั ก ษาอั ม พาต ดวย
กระบวนการนวดรั ก ษาของการแพทย ไทย ใน
ผูปวยอัมพาต 20 ราย โดยประเมินความสามารถใน
การชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันผูปวย
พบวาอั ม พาตจํ า นวน 13 ราย รั ก ษาหายจนความ
สามารถในการชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน
ซึง่ การนวดสามารถทําใหผูปวยอัมพาตมีความสามารถ
ในการชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น9
การนวดมีผลทําใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ลดความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของคริสตินา ลามาสและคณะ ศึกษาผลของ
การนวดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองพบวาผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองที่ไดรับการนวดมีระดับความวิตก
กังวลและความเจ็บปวดลดลง5 การนวดทําใหผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองรูสึกผอนคลายเพิ่มมากขึ้น4 การ
นวดโดยผูนวดเปนบุคคลในครอบครัวหรือญาติจะสง
ผลดานจิตใจ ทําใหผูปวยไดรับความใกลชิดใสใจจาก
ลูกหลานที่นวดให สงผลใหผู ปวยที่ไดรับการนวดมี
ระดับความวิตกกังวลและซึมเศราลดลง10 นอกจากนี้
การนวดยังชวยสงเสริมการฟนฟูสภาพในผูปวยโรค
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หลอดเลือดสมองโดยมีการศึกษาพบวากลุมผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองทีไ่ ดรับการรักษาแบบผสมผสานการ
นวดประคบ มี ค ะแนนการฟ นฟู ส ภาพในดานการ
สื่อสาร ภาวะซึมเศรา และการปรับตัวดานพฤติกรรม
มากกว ากลุ มผู ป วยที่ ไ ด รั บ การดู แ ลแบบเดิ ม 11
เนือ่ งจากการสัมผัสเบาๆและการใชแรงกดจะทําใหเกิด
การรับรูของระบบประสาทไปยังสมองและระบบประ
สาทซิมพาเตติกทําใหหลอดเลือดสมองขยายตัวกระตุน
การไหลเวียนของโลหิตและสมอง
จากผลการศึกษาวิจยั นีส้ รุปไดวาการนวดตนเอง
ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและผูดูแลสงผลชวย
สงเสริมการฟนฟูสภาพในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยทําใหระดับความสามารถในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพิม่ ขึน้ และ
ระดับความเครียดและความวิตกกังวลลดลง ซึ่งการ
นวดแผนไทยนี้เปนชนิดการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ที่ประกอบดวยทาในการนวดกระตุ นการทํางานของ
กลามเนื้อแขน ขา หลังและทอง โดยมีการฝกหัดให
ผูปวยนวดตนเอง และผานการทดสอบแรงในการนวด
ทีร่ ะดับแรงนวดพืน้ ฐานทีส่ ามารถกระตุนการไหลเวียน
ของเลือดในกลามเนื้อ นอกจากนี้ยังสงผลกระตุนการ
ทํางานของระบบประสาทสวนปลายและระบบประสาท
อัตโนมัติ และกระตุนการเคลื่อนไหวของลําไส

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ในการศึกษาครั้งนี้ ควรสงเสริมใหผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองและญาติ ตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการฟนฟูสภาพแบบผสมผสานการนวดไทย รวม
ทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทยใหมี
ความรูในการนวดเพือ่ ดูแลฟนฟูสภาพผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง เพื่อใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยแบบทดลองเปรียบ
เทียบกลุมควบคุมในครั้งตอไป
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