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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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ความสำคัญของปัญหา
 ปญัหาทีม่กัเกดิขึน้ในผูป้ว่ยภายหลงัไดร้บัการผา่ตดักค็อื 
ความปวด ซึง่เกดิจากการบาดเจบ็และฉกีขาดของเนือ้เยือ่ของ
รา่งกายจากการทำผา่ตดั1 กอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาตา้นการอกัเสบ
โดยการหลัง่สารเคมีไปกระตุน้ปลายประสาทรบัความรูส้กึให้
เกิดความปวดขึ้น2 จากผลงานวิจัยพบว่าในผู้ป่วยหลังการ
ผ่าตัดช่องท้อง จะมีระดับความรุนแรงของความปวดอยู่ใน
ระดบัปานกลางถงึปวดมาก3 นอกจากนีค้วามปวดยงัทำใหผู้้
ปว่ยไมส่ามารถเคลือ่นไหวหรอืทำกจิกรรมได ้ ซึง่อาจทำใหเ้กดิ
ภาวะแทรกซอ้นของระบบทางเดนิหายใจ เชน่ ปอดอกัเสบตดิ
เชือ้4 และจากการศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่ผูป้ว่ยหลงัการผา่ตดั
ชอ่งทอ้ง จะปวดมากขณะเคลือ่นไหวหรอืเดนิ3 

 การจดัการกบัความปวดที่ไมม่ปีระสทิธภิาพ ยงัสง่ผล
ตอ่การฟืน้หาย และหากไมส่ามารถควบคมุความปวดนัน้ได ้
อาจก่อให้เกิดเป็นความปวดเรื้อรังขึ้นได้5 และพบว่าการ
จดัการกบัความปวดในผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ
เพยีงพอ โดยพบวา่ 80 % ของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัยงัคงมอีาการ
ปวดและ 86 % มคีวามปวดอยู่ในระดบัปานกลาง ถงึปวด
มาก6 ซึ่งการจัดการความปวดหลังผ่าตัดส่วนใหญ่จะใช้ยา
ระงบัปวดในกลุม่ Opioids และการใชย้าดงักลา่วบางครัง้กอ่
ใหเ้กดิผลขา้งเคยีง เชน่ กดการหายใจ งว่งซมึ คลืน่ไสอ้าเจยีน 
ปสัสาวะคัง่ ฯลฯ และตอ้งอาศยัยาอืน่ๆ มาชว่ยรกัษาอาการ
แทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล และระยะวันนอนโรงพยาบาลนานขึ้น7 จึงได้มี
การนำเอาวิธีการบรรเทาปวดแบบไม่ใช้ยามาใช ้ และการ
จดัการกบัความปวดทีม่ปีระสทิธภิาพจะชว่ยลดความเสีย่งตอ่
การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดต่างๆ ลดค่าใช้จ่าย 
และระยะวนันอนโรงพยาบาล6 

 การนวดกดจุดสะท้อนเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อ
บรรเทาอาการไม่สุขสบายต่างๆ โดยการกดจุดสะท้อนจะ
สะทอ้นไปยงัสมอง ไปกระตุน้ใหเ้กดิการหลัง่สารเอนดอรฟ์นิที่
มคีณุสมบตัคิลา้ยมอรฟ์นี ชว่ยในการลดความปวด9 นอกจาก
นีก้ารนวดสมัผสัยงักอ่ใหเ้กดิสมัพนัธภาพ และความรูส้กึทีด่ี
ชว่ยลดความวติกกงัวล ความกลวั ความเครยีด10 ชว่ยเพิม่
ความผอ่นคลายและการกดจดุสะทอ้นไปยงัอวยัวะตา่งๆ เชน่ 
สมอง ซรีเีบลมั กา้นสมอง ตอ่มพทิทูาร ี ไขสนัหลงั เปน็การ
กระตุน้การทำงานของระบบประสาททีค่วบคมุการสัง่การ การ
ประสานงาน การหลั่งฮอร์โมน ช่วยปรับการทำงานของ
อวยัวะตา่งๆ ของรา่งกาย ใหก้ลบัสูส่ภาพสมดลุตามปกต1ิ1 

โดยวธิกีารนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ เปน็เทคนคิการนวด
และกดด้วยไม้นวดเพื่อกระตุ้นจุดที่สะท้อนบริเวณฝ่ามือที่
สะทอ้นไปยงัอวยัวะตา่งๆ และกดเนน้ยำ้ทีจ่ดุทีส่ง่ผลในการ
ลดความปวดทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาและจดัทำขึน้มาจากการศกึษา
คน้ควา้ เอกสาร งานวจิยั ตำราทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอาศยัพืน้ฐาน
แนวคิดทฤษฏีเส้นพลัง ที่พัฒนาขึ้นโดย Eunice Ingham   
ในขณะทีว่ธิกีารนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก เปน็เทคนคิการ
นวดมอืแตอ่อกแรงในการนวดกดจดุเพยีงแตก่ารสมัผสัเบาๆ 
ไปตามจุดต่างๆ บนมือตำแหน่งเดียวกันกับการนวดกดจุด
สะท้อนฝ่ามือจริง โดยปฏิบัติตามคู่มือที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น   
ซึ่งในประเทศไทยมีการศึกษาเรื่องการนวดกดจุดสะท้อน   
ในผูป้ว่ยมะเรง็ ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั ผูป้ว่ยโรคขอ้เขา่เสือ่ม ผูป้ว่ย
เรือ้รงัเพือ่บรรเทาอาการไมส่ขุสบายตา่งๆ12-17 ซึง่งานทีศ่กึษา
สว่นใหญ ่ใชว้ธิกีารนวดกดจดุสะทอ้นฝา่เทา้ แตท่ีฝ่า่มอืกม็จีดุ
ที่สะท้อนไปยังอวัยวะต่างๆ โดยมีหลักการช่นเดียวกับจุดที่
ฝา่เทา้และสามารถชว่ยบรรเทาอาการตา่งๆ ไดเ้ชน่เดยีวกบั
การนวดกดจดุสะทอ้นฝา่เทา้18 

 พยาบาลเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับความ
ปวด ซึง่เปน็ผลลพัธท์ีแ่สดงถงึการพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือ 
มาใช้ในการบรรเทาอาการปวดในผูป้ว่ยหลงัการผา่ตดัชอ่งทอ้ง 
เพือ่เปน็การพฒันาคณุภาพทางการพยาบาล สรา้งความสขุ
สบายและความพงึพอใจใหก้บัผูป้ว่ย  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศกึษานี้ใชก้รอบแนวคดิทฤษฏคีวบคมุประต ู (Gate 
control theory) ของ Melzack และ Wall ในป ี  
ค.ศ. 1965, 198219,20 และทฤษฎกีารควบคมุความปวดภายใน 
(Endogenous pain control theory) มาใช้ในการอธบิายกลไก
ความปวดจากการผา่ตดัชอ่งทอ้ง โดยการผา่ตดัชอ่งทอ้ง กอ่ให้
เกดิการบาดเจบ็ เนือ้เยือ่ฉกีขาดไปกระตุน้ใยประสาทเสน้เลก็ 
(A-delta, C fibers) มผีลไปกระตุน้การทำงานของเอสจเีซลล ์
(SG cell) ทำใหเ้กดิการหลัง่สารพ ี(substance P) ไปกระตุน้
ทเีซลล ์ (T cell) ใหส้ง่กระแสประสาทไปยงัสมอง และระบบ
ลมิบคิ (limbic system) เปน็การเปดิประต ูทำใหเ้กดิการรบัรู้
ความปวด นอกจากนีร้า่งกายของมนษุย ์ มรีะบบในการควบคมุ
ความปวดภายใน โดยการวิถีประสาทนำลง (descending 
inhibitory pathway) โดยการหลั่งสารเอนเคฟาลิน 
(enkephalin) และเอนดอรฟ์นิ (endorphin) ซึง่มผีลในการลด
ความปวด โดยเพิม่ความทนตอ่ความปวด และปดิประตทูัง้ใน
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ระดับไขสันหลัง และระดับสมอง21 การนวดกดจุดสะท้อน
ฝา่มอื เปน็การกระตุน้เสน้ประสาทเสน้ใหญ ่(A-beta) จะมผีล
ไปยับยั้งการทำงานของเอสจีเซลล ์ ไม่ให้เกิดการหลั่งสารพ ี  
ทีจ่ะไปกระตุน้ทเีซลล ์ เปน็การปดิประตใูหค้วามปวดลดลง21 
และการกดจุดสะท้อนที่ฝ่ามือจะสะท้อนไปยังสมอง จะไป
กระตุน้ใหเ้กดิการหลัง่สารเอนเคฟาลนิ และเอนดอรฟ์นิ9,18, 22 

ทำใหค้วามปวดลดลง นอกจากนีก้ารนวดสมัผสั ยงักอ่ใหเ้กดิ
สมัพนัธภาพ และความรูส้กึทีด่ ีชว่ยลดความวติกกงัวล ความ
กลวั ความเครยีด10,18  

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความปวดในผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั
ชอ่งทอ้งกอ่นและหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความปวดในผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั
ชอ่งทอ้งกอ่นและหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก  
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความปวด ในผูป้ว่ยภายหลงั
ผา่ตดัชอ่งทอ้ง  หลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิและ
หลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก 
 4. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูป้ว่ยหลงั
ผา่ตดัชอ่งทอ้ง หลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิและ
หลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก 
 
สมมติฐานการวิจัย
 1. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องหลังได้รับการนวดกดจุด
สะทอ้นฝา่มอืจรงิ มคีา่เฉลีย่คะแนนความปวดนอ้ยกวา่กอ่นได้
รบัการนวด 
 2. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องหลังได้รับการนวดกดจุด
สะทอ้นฝา่มอืหลอก มคีา่เฉลีย่คะแนนความปวดไมแ่ตกตา่ง
กบักอ่นไดร้บัการนวด 
 3. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องหลังได้รับการนวดกดจุด
สะทอ้นฝา่มอืจรงิ มคีา่เฉลีย่คะแนนความปวดนอ้ยกวา่หลงัได้
รบัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก 
 4. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องหลังได้รับการนวดกดจุด
สะท้อนฝ่ามือจริง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจมากกว่า
หลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
         การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิทดลองโดยใชร้ปูแบบ 
Simple Change Over design ประชากรที่ใช้ในการศกึษา  
ครัง้นี ้ เปน็ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้งทีม่อีายตุัง้แต ่ 20 ปขีึน้ไป   

ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยศลัยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 
การคำนวณกลุม่ตวัอยา่งใช ้ Power analysis กำหนด   ที่
ระดบั .05 Power ที ่.80 และ Effect size ที ่.80 ไดจ้ำนวน
กลุม่ตวัอยา่งจำนวน 25 คน และเพิม่จำนวนกลุม่ตวัอยา่งได ้
20% จากกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณเพื่อป้องกันการออกใน
ระหวา่งการทำวจิยั ไดเ้ทา่กบั 5 คน รวมทัง้หมดจำนวน 30 
คนตอ่กลุม่ ทีม่คีณุสมบตัติรงตามเกณฑท์ีก่ำหนด คอื สามารถ  
สือ่สารกนัได ้ มคีะแนนความปวดอยูร่ะหวา่ง 4-6 คะแนน 
ไมม่ขีอ้หา้มในการนวดกดจดุสะทอ้น ไมม่ภีาวะแทรกซอ้นจาก
การผา่ตดั ไม่ไดร้บัยาแกป้วดแบบตอ่เนือ่งทางเสน้เลอืดหรอื
ไขสนัหลงั โดยทีผู่ป้ว่ยจะตอ้งไม่ไดร้บัยาแกป้วด 2 ชัว่โมง 
กอ่นทำการทดลองและระหวา่งการเกบ็ขอ้มลู ในการศกึษา
ครัง้นี ้กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 30 คน  เปน็ทัง้กลุม่ทดลอง และกลุม่
ควบคมุ โดยแบง่เปน็ 2 ระยะ คอื 
 1. ระยะทดลอง คอื การนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ 
30 นาท ี
 2. ระยะควบคมุ  คอื การนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก 
30 นาท ี
 ทัง้นีท้ำการสุม่กลุม่ตวัอยา่งจำนวน 15 คน ไดร้บัระยะ
ทดลองหลงัผา่ตดัวนัที ่ 1 และไดร้บัระยะควบคมุหลงัผา่ตดั  
วนัที ่ 2 สว่นกลุม่ตวัอยา่งอกี 15 คน ไดร้บัระยะควบคมุหลงั
ผา่ตดัวนัที ่1 และไดร้บัระยะทดลองหลงัผา่ตดัวนัที ่2 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการดำเนินการวิจัย ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้หา (content validity) ของเครือ่งมอืโดย  
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก ่ 1) คู่มือการนวดกดจุดสะท้อน
ฝ่ามือจริงและคู่มือการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือหลอก 2) 
เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย 3 สว่น 
คอื สว่นที ่1 แบบบนัทกึขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่น
บคุคล สว่นที ่ 2 แบบบนัทกึคะแนนความปวดแผลผา่ตดัชอ่ง
ทอ้งและสญัญาณชพีในการวจิยัครัง้นี้ใชม้าตรวดัระดบัความ
ปวดแบบตวัเลข (Numeric Rating Scale: NRS) สว่นที ่ 3 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
นวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือที่จัดทำขึ้นโดยผู้วิจัย และนำไป
ทดลองใชก้บัผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้งที่ไม่ไดเ้ปน็กลุม่ตวัอยา่ง 
จำนวน 30 รายได้ค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s alpha 
coefficient)ไดเ้ทา่กบั .90 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 หลงัไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั

α
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ในมนษุย ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล (MU - 
IRB 2008 / 091.0909) และคณะอนกุรรมการวจิยัในมนษุย ์
องค์กรแพทย ์ โรงพยาบาลตำรวจ ทำการเก็บข้อมูล  
ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนมกราคม พ.ศ. 2552 
ผู้วิจัยแนะนำตนเองอธิบายถึงวัตถุประสงค ์ ขั้นตอนใน  
การดำเนนิการวจิยั พรอ้มทัง้แจง้พทิกัษส์ทิธิ ์ โดยใหอ้สิระกบั  
ผู้ป่วยในการเข้าร่วมในการวิจัย และถ้าต้องการออกจาก  
การวจิยักส็ามารถกระทำได ้ โดยไมต่อ้งแจง้เหตผุล และไมม่ี
ผลกระทบตอ่การรกัษาพยาบาลตามปกต ิ ขอ้มลูที่ไดร้บัเปน็
ความลบัและใหผู้ป้ว่ยลงนามยนิยอมเขา้รว่มในการวจิยั  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
 ทำการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามแบบบนัทกึขอ้มลูทัว่ไป 
ในผูป้ว่ยทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ำหนด จงึประเมนิความ
ปวดเมือ่พบวา่ผูป้ว่ยมคีะแนนความปวดอยูร่ะหวา่ง 4 – 6 
คะแนน จึงวัดสัญญาณชีพเป็นการวัดก่อนทำการทดลอง 
(ครัง้ที ่ 1) โดยระยะทดลอง ทำการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอื
จริงโดยการนวดเพื่อกระตุ้นจุดที่สะท้อนบริเวณฝ่ามือที่
สะทอ้นไปยงัอวยัวะตา่งๆ และกดเนน้ยำ้จดุทีส่ง่ผลในการลด
ความปวดเป็นเวลา 30 นาทีแล้วประเมินความปวดและ
สัญญาณชีพหลังการนวดเสร็จสิ้นทันท ี (ครั้งที ่ 2) และ
ประเมนิอกี 30 นาทตีอ่มา (ครัง้ที ่ 3) และอกีทกุ 1 ชัว่โมง 
จำนวน 2 ครัง้ (ครัง้ที ่ 4, 5) รวม 5 ครัง้ จากนัน้ประเมนิ
ความพงึพอใจและความคดิเหน็หลงันวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอื
จรงิ และในระยะควบคมุ ดำเนนิกระบวนการและประเมนิ
เชน่เดยีวกบัระยะทดลอง แตท่ำการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอื
หลอกทีบ่รเิวณฝา่มอืเชน่เดยีวกนั โดยออกแรงในการนวดกด
จดุเพยีงแตก่ารสมัผสัเบาๆ ไปตามจดุตา่งๆ บนมอืตำแหนง่
เดยีวกนักบัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ จากนัน้ประเมนิ
ความพงึพอใจและความคดิเหน็หลงันวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอื
หลอกเชน่เดยีวกนั 
การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนำมาแจกแจงความถี ่  
ค่าร้อยละ คะแนนความปวดทั้งก่อนและหลังนวดกดจุด
สะทอ้นฝา่มอืจรงิและหลอก นำมาวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนความ
ปวดกอ่นและหลงัการทดลองในกลุม่ที่ไดร้บัการนวดกดจดุ
สะทอ้นฝา่มอืจรงิและหลอกทีเ่วลา 0, 30, 90, 150 นาท ีโดย
ใช ้One-way repeated ANOVA เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของ
คะแนนความปวดกอ่นและหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ที่ได้

รบัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิและหลอกทีเ่วลา 0, 30, 
90, 150 นาท ี โดยใช ้ One-way ANCOVA เปรยีบเทยีบ
คะแนนความพงึพอใจหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอื
จรงิและหลอก โดยใช ้Dependent t- test 

ผลการวจิยั
 จากการศกึษากลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 30 คน โดยไมม่ ี 
ผูป้ฎเิสธเขา้รว่มการวจิยั พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็เพศ
ชายรอ้ยละ 66.7 มอีายรุะหวา่ง 20-40 ป ี รอ้ยละ 36.7 
(Mean=48.87, S.D.=16.08) มสีถานภาพสมรสคู ่ รอ้ยละ 
53.3 มวีฒุกิารศกึษาระดบัมธัยมศกึษา รอ้ยละ 33.3 มอีาชพี
รบัจา้ง รอ้ยละ 33.3 และกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดนบัถอืศาสนา
พทุธ และพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่ มารบัการรกัษาโดย
การผา่ตดัลำไสม้ากทีส่ดุ รอ้ยละ 66.7 โดยใชเ้วลาในการ
ผา่ตดั 61-120 นาท ี รอ้ยละ 40.0 มตีำแหนง่ของแผลผา่ตดั
อยูบ่รเิวณใตส้ะดอื รอ้ยละ 53.3 ลกัษณะแผลอยู่ในแนวขวาง 
รอ้ยละ 33.3 และมขีนาดของแผลผา่ตดั 1-5 เซนตเิมตร   
รอ้ยละ 60 กลุม่ตวัอยา่งมคีา่เฉลีย่คะแนนความปวดสงูสดุ
กอ่นไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืเทา่กบั 4.37 (S.D.=
0.615) และคา่เฉลีย่คะแนนความปวดนอ้ยทีส่ดุหลงันวดนาที
ที ่90 เทา่กบั 0.70 (S.D.=0.915) ในขณะทีก่อ่นไดร้บัการนวด
กดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก มคีา่เฉลีย่คะแนนความปวดสงูสดุ
เทา่กบั 4.80 (S.D.=0.887) และคา่เฉลีย่คะแนนความปวด
นอ้ยทีส่ดุหลงันวดนาททีี ่ 150 เทา่กบั 2.37 (S.D.= 1.732)   
พบว่าผู้ป่วยหลังได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือจริง ม ี 
คา่เฉลีย่คะแนนความปวดนอ้ยกวา่กอ่นไดร้บัการนวดอยา่ง  
มนียัสำคญัทางสถติ ิ (p<.05) และหลงัไดร้บัการนวดกดจดุ
สะทอ้นฝา่มอืจรงิทีเ่วลา 90 นาท ี คา่เฉลีย่คะแนนความปวด
นอ้ยกวา่หลงันวดทีเ่วลา 0 นาท ี อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
(p<.05) (ตารางที ่1, 2)  และหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้น
ฝ่ามือหลอกมีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดน้อยกว่าก่อนได  
ร้บัการนวดอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p<.05) (ตารางที ่3, 4) 
และผู้ป่วยหลังได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือจริง   
มคีะแนนความปวดนอ้ยกวา่หลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้น
ฝา่มอืหลอกอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p<.05) (ตารางที ่ 5) 
และผู้ป่วยที่ ได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือจริงและ  
หลอก มคีา่เฉลีย่คะแนนความพงึพอใจแตกตา่งกนัอยา่งไม ่ 
มีนัยสำคัญทางสถิต ิ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ  
อยู่ในระดบัมาก 
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แหลง่ของความแปรปรวน 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

df 

1 

29 

SS  

289.573 

67.227 

MS F 

124.915 

 

P 

<.001 

 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่คะแนนความปวดกอ่นและหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ  

   โดยใช ้One-way repeated ANOVA 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งรายคูข่องคา่เฉลีย่คะแนนความปวดกอ่นและหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ 

   ทดสอบรายคู ่ดว้ยวธิ ีBonferroni 

คะแนนความปวด 

 

กอ่น 

หลงั นาททีี ่0 

 นาททีี ่30 

 นาททีี ่90 

 นาททีี ่150 

นวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ 

X 

4.37 

1.23 

1.00 

0.70 

0.77 

กอ่น 

4.37 

- 

 

นาททีี ่0 

1.23 

-3.133* 

- 
 

นาททีี ่30 

1.00 

-3.367* 

-0.233 

- 
 

นาททีี ่90 

0.70 

-3.667* 

-0.533* 

-0.300 

- 
 

นาททีี ่150 

0.77 

-3.600* 

-0.467 

-0.233 

0.067 

- 

หลงั 

*มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

แหลง่ของความแปรปรวน 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

df 

1 

29 

SS  

118.027 

121.973 

MS 

118.027 

4.206 

F 

28.062 

 

P 

<.001 

 

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่คะแนนความปวดกอ่นและหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก 

   โดยใชส้ถติ ิOne-way repeated ANOVA 

ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งรายคูข่องคา่เฉลีย่คะแนนความปวดกอ่นและหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอื 

   หลอก ทดสอบรายคูด่ว้ยวธิ ีBonferroni 

คะแนนความปวด 

 

กอ่น 

หลงั นาททีี ่0 

 นาททีี ่30 

 นาททีี ่90 

 นาททีี ่150 

นวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก 

X 

4.80 

2.87 

2.87 

2.47 

2.37 

กอ่น 

4.80 

- 

นาททีี ่0 

2.87 

-1.933* 

- 

นาททีี ่30 

2.87 

-1.933* 

0.000 

- 
 

นาททีี ่90 

2.47 

-2.333* 

-0.400 

-0.400 

- 
 

นาททีี ่150 

2.37 

-2.433* 

-0.500 

-0.500 

-0.100 

- 

หลงั 

*มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

289.573 

2.318 
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ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่คะแนนความปวด หลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิและหลอก  

   โดยใชส้ถติ ิOne-way ANCOVA และใชค้ะแนนความปวดกอ่นนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืเปน็ตวัแปรรว่ม 

หลงันวดนาททีี ่0 

 

 

หลงันวดนาททีี ่30 

 

 

หลงันวดนาททีี ่90 

 

 

หลงันวดนาททีี ่150 

 

แหลง่ของความแปรปรวน 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

df 

1 

57 

59 

1 

57 

59 

1 

57 

59 

1 

57 

59 

SS  

24.967 

79.663 

134.850 

32.429 

75.138 

147.733 

32.429 

74.963 

132.583 

28.556 

109.506 

152.733 

MS 

24.967 

1.398 
 

32.429 

1.318 

 

32.429 

1.315 

 

28.556 

1.921 

 

 

F 

17.864 

 

 

24.601 

 

 

24.372 

 

 

14.864 

 

 

P 

<.001 

 

 

<.001 

 

 

<.001 

 

 

<.001 

 

 

อภิปรายผล 
 ผูป้ว่ยหลงันวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิทีเ่วลา 0, 30, 
90 และ 150 นาท ี มคีา่เฉลีย่คะแนนความปวดนอ้ยกวา่
กอ่นนวดอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p<.05) ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานการวจิยัและยงัพบวา่คา่เฉลีย่คะแนนความปวด 
ของผูป้ว่ยหลงันวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิทีเ่วลา 90 นาที
หลังการนวดน้อยกว่าที่เวลา 0 นาทีหลังการนวดอย่างม ี 
นัยสำคัญทางสถิต ิ (p<.05) ทั้งนี้สามารถอธิบาย โดยนำ  
กรอบแนวคิดทฤษฎีควบคุมประตูและทฤษฎีการควบคุม
ความปวดภายในไดว้า่ ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้งจะเกดิการ  
บาดเจบ็ และเนือ้เยือ่ฉกีขาดจากการผา่ตดั เกดิการกระตุน้
ใยประสาทเส้นเล็กให้ส่งกระแสประสาทไปยังเอสจีเซลล์
บรเิวณดอรซ์อลฮอรน์ ในไขสนัหลงักระตุน้ใหเ้กดิการหลัง่
สารพีไปกระตุ้นทีเซลล ์ เป็นการเปิดประตูให้ส่งกระแส
ประสาทไปยงัสมอง ทำใหเ้กดิการรูส้กึและรบัรูถ้งึความปวด 
การนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิเปน็การกระตุน้เสน้ประสาท
เสน้ใหญ ่ เกดิกระแสประสาทสง่ไปยงัเอสจเีซลลบ์รเิวณดอร์
ซอลฮอรน์ ในไขสนัหลงัยบัยัง้ ไม่ใหเ้กดิการหลัง่สารพีไป
กระตุน้ทเีซลล ์ เปน็การปดิประตแูละการกดจดุสะทอ้นจะไป
ชว่ยกระตุน้ระบบประสาทสว่นกลาง ใหห้ลัง่สารเอนเคฟาลนิ 
และเอนดอรฟ์นิ ทำใหค้วามปวดลดลง นอกจากนีก้ารนวด 
ยังก่อให้เกิดสัมพันธภาพและความรู้สึกที่ด ี ช่วยลดความ

วติกกงัวล ความกลวั ความเครยีด10, 18  ชว่ยกระตุน้การ
หลัง่สารเอนดอรฟ์นิทีม่คีณุสมบตัคิลา้ยมอรฟ์นี ชว่ยในการ
ลดความปวด18, 22 ร่วมกับผลจากการควบคุมความปวด
ภายใน โดยวถิปีระสาทนำลงของรา่งกายของมนษุย ์ จะเกดิ
การหลัง่สารเอนเคฟาลนิและเอนดอรฟ์นิ ซึง่มผีลในการลด
ความปวด และปดิประตทูัง้ในระดบัไขสนัหลงั และระดบั
สมอง21 อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยนำ
ออกซเิจนไปเลีย้งสว่นตา่งๆ ของรา่งกายเพิม่มากขึน้ ชว่ยลด
กรดแลคติก ส่งผลให้กล้ามเนื้อคลายตัว ทำให้ความปวด  
ลดลง11 และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ และความ  
คดิเหน็ของผูป้ว่ยหลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ 
พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญห่ลงัไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้น
ฝา่มอืจรงิ รูส้กึผอ่นคลาย สบายตวั เบาตวั และปวดลดลง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Panyim12 ที่ไดศ้กึษาผลของ
การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อความปวดและความทุกข์
ทรมาน ในผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัมดลกูทางหนา้ทอ้ง พบวา่ผูป้ว่ย
กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความปวดหลงันวดกดจดุฝา่เทา้
น้อยกว่าก่อนนวด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและ 
Poonsaard13 ไดศ้กึษาผลของการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่เทา้
ต่อความปวดและความผ่อนคลายในผู้ป่วยมะเร็ง พบว่า  
กลุม่ที่ไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่เทา้ มรีะดบัความปวด 
และผลรบกวนการทำกจิวตัรประจำวนัจากความปวดลดลง 

J Nurs Sci_S1.indd   55 11/21/09   11:30:09 AM



J Nurs Sci   Vol.27  No.2  S1  May-Aug  2009 

Journal of Nursing Science (Supplement)	�6

อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิและจากการศกึษาผลของการนวด
กดจดุสะทอ้นทีเ่ทา้ตอ่ความเหนือ่ยลา้ และความปวดในผู้
ปว่ยเอดสข์อง Ounprasertpong14 พบวา่กลุม่ที่ไดร้บัการ
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าจริงมีคะแนนความปวดลดลง  
มากกว่า กลุ่มที่ได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าหลอก  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ เช่นเดียวกับการศึกษา ของ 
Howangsuwannakorn15 ที่ไดศ้กึษาผลของการนวดกดจดุ
สะท้อนที่เท้าต่อระดับความเจ็บปวด สัญญาณชีพ และ
ความพงึพอใจในผูป้ว่ยหลงัการผา่ตดัชอ่งทอ้ง พบวา่กลุม่ที่
ไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นทีเ่ทา้ มรีะดบัคะแนนความเจบ็
ปวดนอ้ยกวา่ กลุม่ที่ไดร้บัการดแูลแบบสนบัสนนุ และให้
ความรูอ้ยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิและ Haera16 ไดศ้กึษาผล
ของการนวดกดจดุสะทอ้นทีเ่ทา้ ตอ่อาการปวดขอ้ในผูป้ว่ย
โรคขอ้เขา่เสือ่ม พบวา่กลุม่ที่ไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นที่
เทา้ มคีะแนนความปวดขอ้นอ้ยกวา่กลุม่ที่ไม่ไดร้บัการนวด
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ และ Hulme, Waterman และ 
Hillier23 ไดศ้กึษาถงึผลของการนวดเทา้เปน็เวลา 5 นาท ีตอ่
ระดบัความปวดในผูป้ว่ยหลงัสอ่งกลอ้งทางหนา้ทอ้ง พบวา่
ระดบัความปวดของกลุม่ทดลองที่ไดร้บัการนวดเทา้ตำ่กวา่
กลุม่ควบคมุ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ สอดคลอ้งกบัการ
ศึกษาผลของการนวดมือและนวดเท้า เพื่อบรรเทาความ
ปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินอาหาร นรีเวช 
ศรีษะและคอ ศลัยกรรมตกแตง่ และทางเดนิปสัสาวะของ 
Wang และ Keck24 พบวา่ความปวดและความทกุขท์รมาน
จากความปวดลดลงอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิและทีค่า่เฉลีย่
คะแนนความปวดของผูป้ว่ยหลงันวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ
ทีเ่วลา 90 นาทนีอ้ยกวา่ทีเ่วลา 0 นาทอียา่งมนียัสำคญัทาง
สถติ ิ(p<.05) ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัที่ใชว้ธิกีารนวด
กดจดุสะทอ้นทีม่อื ของ Chainakin17 ทีศ่กึษาผลของการ
นวดกดจดุสะทอ้นทีม่อื ตอ่อาการคลืน่ไสข้ยอ้น และอาเจยีน
ในผูป้ว่ยมะเรง็ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั พบวา่ระดบัคะแนนของ
อาการคลืน่ไสข้ยอ้น และอาเจยีน หลงันวดกดจดุสะทอ้น  
ทีม่อืแบบจรงิ ลดลงมากทีส่ดุในนาททีี ่ 30 และ 60 นาท ี  
โดยเน้นจุดที่ส่งผลในการลดอาการคลื่นไส้ขย้อน และ
อาเจียน แต่การนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือจริงในการศึกษา
ครัง้นีเ้นน้จดุทีส่ง่ผลในการลดอาการปวดหลงัผา่ตดัชอ่งทอ้ง 
โดยพบวา่สามารถลดอาการปวดหลงันวดทนัท ีและยงัสง่ผล
ใหค้ะแนนความปวดลดลงตามลำดบั และลดลงมากที่สุด  
จนนาททีี ่90 หลงันวดอกีดว้ย 

 ผูป้ว่ยหลงันวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอกทีเ่วลา 0, 30, 
90 และ 150 นาท ี มคีา่เฉลีย่คะแนนความปวดนอ้ยกวา่
กอ่นนวดอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p<.05) ซึง่ไมเ่ปน็ไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั ทัง้นีส้ามารถอธบิายได ้ โดยอาศยัหลกั
การของการนวด และการสมัผสัไดว้า่การนวดกดจดุสะทอ้น
ฝา่มอืหลอก แมผู้ป้ว่ยไดร้บัการนวดมอืและสมัผสัแตเ่พยีง
เบาๆ ตรงตำแหนง่เดยีวกบัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิ 
อาจสง่ผลใหผู้ป้ว่ยรูส้กึสบาย ผอ่นคลาย ซึง่อาจเกดิจากการ
กระตุน้ศนูยค์วบคมุความปวด ทีส่มองใหห้ลัง่สารเอนดอรฟ์นิ 
และเอนเคฟาลิน ผ่านใยประสาทนำลงมายังไขสันหลัง 
เป็นการยับยั้งสัญญาณความปวด25 ทำให้กล้ามเนื้อผ่อน
คลาย ลดความตงึของกลา้มเนือ้26 และสามารถกระตุน้ใย
ประสาทขนาดใหญ ่ ทีม่อียูต่ามผวิหนงัของรา่งกายไดเ้ชน่กนั 
ทำให้เกิดกระแสประสาทส่งไปยังเอสจีเซลล์บริเวณ  
ดอรซ์อลฮอรน์ในไขสนัหลงั ยบัยัง้ไม่ใหเ้กดิการหลัง่สารพ ี
ไปกระตุน้ทเีซลล ์ เปน็การปดิประต ู ทำใหค้วามปวดลดลง27 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Wongsdara28 ทีศ่กึษาผล
ของการนวดเฉพาะที่ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลัง
ผา่ตดัชอ่งทอ้งพบวา่ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการนวดเฉพาะที ่ มรีะดบั
ความปวดนอ้ยกวา่ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิ (p<
.01) และผลจากการสัมผัสยังช่วยสร้างเสริมความมั่นใจ 
สรา้งเสรมิกำลงัใจ ความอบอุน่ใจ สง่ผลใหผู้ท้ี่ไดร้บัสมัผสั
รูส้กึผอ่นคลาย29 และจากการสอบถามความพงึพอใจ และ
ความคดิเหน็ของผูป้ว่ย พบวา่ผูป้ว่ยหลงัไดร้บัการนวดกดจดุ
สะทอ้นฝา่มอืหลอกสว่นใหญรู่ส้กึผอ่นคลาย และรูส้กึปวด
ลดลง จึงสรุปได้ว่าการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือหลอกนั้น
สามารถลดความปวดหลังผ่าตัดช่องท้องได้รวมทั้งทำให ้ 
ผูป้ว่ยรูส้กึผอ่นคลายดว้ย 
 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องหลังได้รับการนวดกดจุด
สะทอ้นฝา่มอืจรงิ มคีา่เฉลีย่คะแนนความปวดนอ้ยกวา่หลงั
ไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอกทีเ่วลา 0, 30, 90 
และ 150 นาท ีอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p<.05) ซึง่ไดผ้ล
ตามสมมตฐิานการวจิยัที่ไดต้ัง้ไว ้ ดงัไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
แต่การนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือจริงจะออกแรงกดที่จุด
สะทอ้น ทีเ่ปน็ตวัแทนของอวยัวะตา่งๆ ทีบ่รเิวณฝา่มอืไป
กระตุน้สมองใหห้ลัง่สารเอนเคฟาลนิและเอนดอรฟ์นิมากขึน้
ชว่ยใหค้วามปวดลดลงมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Poonsaard13 ที่ไดศ้กึษาผลของการนวดกดจดุสะทอ้น
ฝ่าเท้าต่อความปวด และความผ่อนคลายในผู้ป่วยมะเร็ง 
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โดยเปรยีบเทยีบการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่เทา้จรงิและหลอก 
พบวา่กลุม่ที่ไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นฝา่เทา้จรงิ มรีะดบั
ความปวดลดลง และรูส้กึผอ่นคลายมากกวา่หลงัไดร้บัการ
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าหลอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
เชน่เดยีวกบั การศกึษาผลของการนวดกดจดุสะทอ้นทีเ่ทา้
ต่อความเหนื่อยล้า และความปวดในผู้ป่วยเอดส ์ ของ 
Ounprasertpong14 พบว่ากลุ่มที่ ได้รับการนวดกดจุด
สะทอ้นฝา่เทา้จรงิมคีะแนนความเหนือ่ยลา้ และความปวด
ลดลงมากกว่า กลุ่มที่ ได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
หลอกอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง หลังได้รับการนวดกดจุด
สะทอ้นฝา่มอืจรงิและหลอกทีเ่วลา 0, 30, 90 และ 150 
นาท ีมคีา่เฉลีย่คะแนนความพงึพอใจมาก แตพ่บวา่แตกตา่ง
กนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิาน
การวจิยั ทัง้นีส้ามารถอธบิายไดว้า่ ทัง้การนวดกดจดุสะทอ้น
ฝา่มอืทัง้จรงิและหลอก เปน็การนวดสมัผสั ชว่ยสรา้งเสรมิ
ความมัน่ใจ ความอบอุน่ใจ สง่ผลใหผู้ท้ี่ไดร้บัสมัผสัรูส้กึผอ่น
คลาย29 ซึง่การนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืทัง้จรงิและหลอกนัน้ 
อาจก่อให้เกิดความอบอุ่นใจ จากการที่มีพยาบาลมาดูแล  
อยู่ ใกล้ๆ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วย  
และพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับมาก  
เช่นเดียวกันทั้ง 2 วิธ ี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Howangsuwannakorn15 ที่ไดศ้กึษาผลของการนวดกดจดุ
สะท้อนที่เท้า ต่อระดับความเจ็บปวด สัญญาณชีพ และ
ความพงึพอใจ ในผูป้ว่ยหลงัการผา่ตดัชอ่งทอ้ง พบวา่กลุม่ที่
ไดร้บัการนวดกดจดุสะทอ้นทีเ่ทา้ รูส้กึผอ่นคลาย สขุสบาย 
และมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเชน่เดยีวกนั สรปุไดว้า่การ
นวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือทั้งจริงและหลอก นอกจากจะ
สามารถลดระดับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องได้
แลว้ยงัชว่ยเพิม่ความผอ่นคลาย ความสขุสบายและชว่ยให ้ 
ผูป้ว่ยมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  

ข้อจำกัดในการวิจัย
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อจำกัดในการศึกษาที่พบ 
ไดแ้ก ่ จำนวนกลุม่ตวัอยา่งทีค่อ่นขา้งนอ้ยและมเีฉพาะกลุม่  
ผูป้ว่ยหลงัการผา่ตดัชอ่งทอ้ง ทำให้ ไมอ่าจขยายผลการวจิยั
ไปใช้ในกลุม่ประชากร ในโรคเรือ้รงัอืน่ๆ ทีม่คีวามปวดได ้
นอกจากนี้ช่วงระยะเวลาในการประเมินในช่วงนาทีที ่ 90 
กบั 150 หา่งกนัเกนิไป และการประเมนิคะแนนความปวด

ในนาททีี ่150 นัน้สัน้เกนิไป ทำให้ไมท่ราบวา่การนวดกดจดุ
สะทอ้นฝา่มอืจรงิจะมผีลในการลดความปวดนานทีส่ดุเทา่ใด 

ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไป ใช้
 1. นำวธิกีารนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิมาใชเ้ปน็วธิี
การทางเลอืกแบบไม่ใชย้าซึง่เปน็บทบาทอสิระของพยาบาล
ในการให้การพยาบาลเพื่อลดความปวดแก่ผู้ป่วยที่มีความ
ปวดในระดบันอ้ยถงึปานกลาง  
 2. หนว่ยงานหรอืองคก์รควรสง่เสรมิใหม้กีารจดัอบรม
วธิกีารนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืใหก้บัพยาบาลหรอืญาตผิูป้ว่ย
เพือ่ลดความปวดแกผู่ป้ว่ยหลงัการผา่ตดัชอ่งทอ้ง  
 3. ในกรณีที่ ไม่ ได้รับการฝึกทักษะการนวดกดจุด
สะทอ้นฝา่มอืจรงิสามารถนำวธิกีารนวดหลอกไปใช ้ เพือ่ลด
ความปวดแก่ผู้ป่วยในเบื้องต้นก่อน ซึ่งจากการศึกษาวิจัย 
พบวา่การนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืหลอก สามารถลดความ
ปวดหลงัการผา่ตดัชอ่งทอ้งไดเ้ชน่กนั แมว้า่จะไมส่ามารถลด
ความปวดไดม้ากเทา่การนวดกดจดุสะทอ้นฝา่มอืจรงิกต็าม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
 1. ควรทำการศึกษาผลของการนวดกดจุดสะท้อน
ฝา่มอืจรงิ และทำการประเมนิความปวดในชว่งระยะเวลาที่
ถีข่ึน้ และควรทำการประเมนิในระยะเวลาทีน่านกวา่ 150 
นาท ี 
 2. ควรทำการศึกษาผลของการนวดกดจุดสะท้อน
ฝ่ามือจริงว่าจะมีผลในการบรรเทาอาการไม่สุขสบายอื่นๆ 
หรอืผูป้ว่ยทีม่คีวามรนุแรงของความปวดในระดบัมาก  
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