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Abstract: 
Purpose: To develop a Qigong Nursing Therapeutic Program (QNTP) 
for reducing menopausal symptoms.
Design: Three phases of participatory action research were conducted. 
Phase I included knowledge exploration and a pilot study to develop a 
tentative QNTP. In phase II, the tentative QNTP was implemented 
using three cycles of participatory action research (PAR) with ten      
perimenopauses. Data were collected by interviews, symptom self-
reports, participatory observation and field notes. Additionally, the 
overall programming outcomes were evaluated using descriptive and 
content analysis. In phase III, the final QNTP was formulated from the 
conclusions of process, outcomes and lessons learned.
Main finding: Three core components of final QNTP are:  1) education 
on holism, nutrition and concepts of QNTP;   2) five exercises consisting 
of diaphragmatic breathing, muscle and joint movements, and                    
visualization;  3) program processing consisting of QNTP orientation, 
training and practice as well as six facilitations and three evaluations of 
nursing, three learning activities and three evaluations of participant. 
The QNTP was shown to decrease menopausal symptoms and promote 
well-being.
Conclusion and recommendations:  This study provides an acceptable 
QNTP that could be a guideline for reducing menopausal symptoms 
and promoting health for menopause. However, the effectiveness of 
the program should be tested with a larger sample size. 
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บทคัดย่อ
วตัถปุระสงค์: เพือ่พฒันาโปรแกรมชีก่งส�าหรบับรรเทาอาการรบกวน
ในสตรวียัทอง
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
วธิดี�าเนนิการวจิยั:  การพฒันาโปรแกรมชีก่งได้ด�าเนนิการสามขัน้ตอน
ดงันี ้ 1) พฒันาโปรแกรมชีก่งชัว่คราวจากการทบทวนวรรณกรรม 
ปรชัญาชีก่ง ประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญ และการตรวจสอบโปรแกรม
เบือ้งต้นในผูเ้ชีย่วชาญในสตรวัียทองจ�านวน 3 ราย  2) ท�าการทดสอบ 
การน�าไปใช้ในสตรวียัทองกบัอาสาสมคัร 10 รายด้วยวจิยัเชงิปฏบิตัิ
การณ์สามรอบ การเกบ็ข้อมลูโดยให้รายงานตนเอง การสงัเกตแบบมี
ส่วนร่วมและบนัทกึสนาม  ส�าหรบัการวเิคราะห์ข้อมลูใช้การวเิคราะห์
เนือ้หา และการพรรณา และ 3) ท�าการประกอบโปรแกรมชีก่งส�าหรบั
สตรวียัทองพร้อมการตรวจสอบกบัผูร้บับรกิาร    
ผลการวจิยั: องค์ประกอบหลกัของโปรแกรมชีก่งในสตรวียัทองประกอบ
ด้วยสามแกนหลกัดงันี ้1) การให้ความรูเ้กีย่วกบัองค์รวม โภชนาการ
ในวยัทอง และแนวคิดเกีย่วกบัชีก่งกบัการน�าไปใช้ 2) การฝึกทีผ่สม
ผสานการเคลือ่นไหว กล้ามเนือ้ ข้อต่อ กบัการหายใจโดยใช้กระบงัลม
และจนิตภาพตามเส้นปราณ และ 3) การด�าเนนิโครงการด้วยการ
ปฐมนเิทศ การฝึก การปฎบิตัโิปรแกรมชีก่ง การเอือ้อ�านวยและการ
ประเมนิผลการฝึกโดยพยาบาล ตลอดจนการเรยีนรูแ้ละประเมนิผล
การฝึกโดยผู้ฝึก นอกจากนี้ความส�าเร็จของการฝึกยังขึ้นกับความ
ยดืหยุน่และความเหมาะสมในแต่ละบคุคลอกีด้วย 
สรปุและข้อเสนอแนะ:  โปรแกรมสดุท้ายของชีก่งในสตรวียัทองสามารถ
ลดอาการรบกวนจากการขาดระดแูละส่งเสรมิสขุภาพในสตรวียัทอง 

ค�าส�าคัญ: ชีก่ง สตรวัียทอง การพฒันาโปรแกรม การดแูลสขุภาพ   
วยัทอง




