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Abstract:
Purpose:To examine the effects of hand reflexology on the levels 
of pain in postoperative abdominal surgery patients.  
Design: This was an experimental research study, using a Simple 
Change Over design. 
Methods: The sample consisted of 30 post abdominal surgery 
patients at the surgical Department of the Police General Hospital 
who were randomized into an experimental and control period. 
The research instruments were the manual of hand reflexology, an 
instrument for recording patient’s personal information, assessing 
pain perception, satisfaction questionnaires and patient’s opinions. 
Vital signs, pain score before and immediately after intervention at 
day 1 and 2 post operative. The data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, repeated 
ANOVA and ANCOVA. 
Mainfindings: Post abdominal surgery patients after receiving 
true and mimic hand reflexology at 0, 30, 90 and 150 minutes had 
significantly lower mean pain score than before receiving true 
hand reflexology (p<.05) and the mean pain score in post 
abdominal surgery patients after receiving true hand reflexology at 
90 minutes was significantly lower than at 0 minutes (p<.05). The 
mean pain score in post abdominal surgery patients after receiving 
true hand reflexology was significantly lower than after receiving 
mimic hand reflexology at 0, 30, 90 and 150 minutes (p<.05). Post 
abdominal surgery patients after receiving true hand reflexology 
had no significant difference of mean satisfaction score than 
receiving mimic hand reflexology.  
Conclusion and recommendation: Hand reflexology is 
considered as a complementary alternative in nursing practice for 
reducing pain in post-abdominal surgery patients. 
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บทคดัยอ่:  
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืตอ่ระดบัปวดใน  
ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้ง 
รปูแบบการวจิยั: เปน็การวจิยัเชงิทดลองรปูแบบสลบั (Simple Change Over 
design) 
วธิดีำเนนิการวจิยั: โดยทำการศกึษาในผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้ง จำนวน 30 
ราย ที่มารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ระหว่าง 
กนัยายน 2551 ถงึ มกราคม 2552 ซึง่สุม่เขา้สูร่ะยะทดลองไดร้บัการนวดกด
จดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ และระยะควบคมุไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก 
เครือ่งมอืที่ใช ้ ไดแ้ก ่ คูม่อืการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืในการลดความปวดใน  
ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้ง แบบบนัทกึขอ้มลูทัว่ไป แบบบนัทกึคะแนนความปวด
แผลผา่ตดัชอ่งทอ้งและแบบประเมนิความพงึพอใจตอ่การนวดกดจดุสะทอ้น
ฝา่มอื วเิคราะหข์อ้มลูโดยแจกแจงความถี ่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน repeated ANOVA และ ANCOVA โดยใชค้ะแนนกอ่นการทดลอง
เปน็ตวัแปรรว่ม 
ผลการวจิยั: พบวา่ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้งหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้น
ฝา่มอืจรงิ และหลอกทีเ่วลา 0, 30, 90 และ 150 นาท ีมคีา่เฉลีย่คะแนนความ
ปวดนอ้ยกวา่กอ่นไดร้บัการนวด อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p<.05) และหลงัได้
รบัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิทีเ่วลา 90 นาท ี คา่เฉลีย่คะแนนความปวด
นอ้ยกวา่ทีเ่วลา 0 นาทหีลงันวดอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p<.05) และคา่
เฉลีย่คะแนนความปวดในผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้ง หลงัไดร้บัการนวดกดจดุ
สะทอ้นฝา่มอืจรงินอ้ยกวา่หลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอกทีเ่วลา 
0, 30, 90 และ 150 นาทอียา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p<.05) ผูป้ว่ยหลงัไดร้บั
การนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิและหลอกมคีา่เฉลีย่คะแนนความพงึพอใจแตก
ตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ โดยมคีา่เฉลีย่คะแนนความพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ผูป้ว่ยสว่นใหญรู่ส้กึผอ่นคลายและไดพ้กัผอ่นเหมอืนกนัทัง้ 2 วธิ ี
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ควรนำการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืมาใช้ในบำบดัรว่ม
กบัการใหก้ารพยาบาลเพือ่บรรเทาความปวดในผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้ง 
 
คำสำคญั: ปวด ปวดหลงัผา่ตดั ผา่ตดัชอ่งทอ้ง นวดกดจดุสะทอ้น นวดกดจดุ
สะทอ้นฝา่มอื 
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