ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดส่ วนปลายและ
อุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ า
Appropriate duration for massage to increase peripheral blood flow and
skin temperature of foot
สายธิดา ลาภอนันตสิน*, วิภาดา อินทร์ แก้ ว, กัญญาณัฐ ละออทรัพย์
Saitida Lapanantasin*, Wipada Inkeaw, Kanyanut La-orsub
สาขากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
Physical Therapy Division, Faculty of Physical Therapy, Srinakharinwirot University
อย่างมีนยั สาคัญ( p <0.01) และพบว่าค่า ABI ณ เวลา
บทคัดย่ อ
20 และ 30 นาทีเท่านัน้ ที่มีค่าสูงกว่าก่อนได้ รับการนวด
ที่มาและความสาคัญ: การนวดเป็ นวิธีการรักษาชนิด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01)
หนึ่งที่ได้ รับความนิยมในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดส่วน
สรุ ปการศึกษา: การนวดขาและเท้ า(อย่างไม่ต่อเนื่อง
ปลาย อย่างไรก็ตาม ไม่พบการศึกษาใดระบุชัดเจนถึง
โดยมี ก ารหยุด เป็ น ระยะทุก 10 นาที ) เป็ น ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหมาะสมของการนวดที่เพิ่มการไหลเวียน
ตัง้ แต่ 20 นาที ขึน้ ไปอาจส่งผลเพิ่มการไหลเวียนเลือด
เลือดส่วนปลาย
ส่ ว นปลายสู่ บ ริ เวณเท้ า โดยการเพิ่ ม ความต่ า งของ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลทันทีของการนวดที่ขาและ
แรงดันภายในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดา
เท้ า ณ ระยะเวลาต่างๆ ต่อการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย
และอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ า
วิ ธี ก าร: รู ป แบบการวิ จั ย คื อ time series research
ABSTRACT
Background: Massage is a popular technique to
design โดยวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครหนุ่ม สาวสุขภาพดี
increase peripheral blood flow. However, no
30 คน อายุ เ ฉลี่ ย 21.97 ± 1.07 ปี ได้ รั บ การนวด
evidence that compared appropriate massage
แบบสวีดิชที่บริ เวณปลายขาและเท้ าด้ านขวาเป็ นเวลา
duration for improving peripheral blood flow.
40 นาที ในห้ องควบคุมอุณหภูมิที่ 24-26 องศาเซลเซียส
Objectives: To investigate the immediate effects of
ค่าตัวแปรที่ต้องการศึกษา ก่อนและหลังได้ รับการนวด
massage at various time points on peripheral
ทุก 10 นาที ได้ แ ก่ ค่ า ความดัน โลหิ ต ที่ เส้ น เลื อ ดแดง
blood flow and skin temperature of foot.
บริ เวณข้ อเท้ าdorsalis pedis (aSBPd) และ posterior
Methods: The study is a time series research
tibial (aSBPp) ค่ า ดัช นี ค วามดัน โลหิ ต บริ เวณข้ อ เท้ า
design. Thirty healthy volunteers aged 21.97±1.07
เมื่อเทียบกับแขน (ABI) และอุณหภูมิผิวหนังบริ เวณเท้ า
years received the Swedish massage at right
(T) การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติของค่า ABI และ T ใช้
lower leg and foot for 40 minutes in controlledOne-way repeated measures ANOVA แ ล ะ ก า ร
temperature room at 24-26°c. Ankle systolic blood
ท ด ส อ บ Bonferroni ส่ ว น ค่ า aSBPd แ ล ะ aSBPp
pressure of Dorsalis pedis (aSBPd) and Posterior
วิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ Friedman และการทดสอบ
tibial artery (aSBPp), ankle brachial index (ABI),
Wilcoxon signed rank
and skin temperature (T) of foot were measured
ผลการศึ ก ษา: พบว่าระยะเวลาการนวดมี ผลอย่างมี
before massage and every 10 minutes. Data were
นั ย ส าคั ญ ต่ อ ค่ า aSBPd (p = 0.001), aSBPp (p =
analyzed by one-way repeated measure ANOVA
0.024) และ ค่า ABI (p = 0.002) แต่ไม่มีผลต่ออุณหภูมิ
and Bonferoni test, except aSBPd and aSBPp
ผิวหนังบริ เวณเท้ าโดยพบว่าค่า aSBPd และ aSBPp ณ
เวลา 20, 30 และ 40 นาที หลังนวดสูงกว่าก่อนการนวด
*corresponding author: Saitida Lapanantasin. Physical Therapy Division, Faculty of Physical Therapy, Srinakharinwirot University,
Thailand. Email: saitida@g.swu.ac.th
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ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด
ส่วนปลายและอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ า
were analyzed by Friedman test and Wilcoxon
นวดที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น รายงานผู้ ป่ วยของ Joan
signed rank test.
Elizabeth และคณะปี ค.ศ. 20114 พบว่า ภายหลังจาก
Results: The time effect of massage was
การนวดแบบสวีดิชด้ วยเทคนิคลูบหนักและคลึงที่รยางค์
significantly detected on aSBPd (p = 0.001),
แขนและขาในผู้ป่ วยที่ ได้ รับ เคมี บ าบัด เป็ น เวลา 12.5
aSBPp (p = 0.024) and ABI (p=0.002,), but not on
นาที อุณหภูมิผิวหนังของรยางค์ส่วนปลายเพิ่มขึ ้นอย่าง
a foot skin temperature. The aSBPd and aSBPp at
มีนยั สาคัญทางสถิติ งานวิจยั ของ Kim และ Kim ปี ค.ศ.
20, 30, and 40 minutes during massage
20125 ได้ เสนอว่ า การนวดกดจุ ด สะท้ อนเท้ า (footsignificantly increased when compared to before
reflexology massage) เป็ น ระยะเวลา 30-60 นาที ใ น
massage while ABI significantly increased than
นัก ศึ ก ษาพยาบาลพบว่ า มี ผ ลการลดความดัน เลื อ ด
before massage just only at 20 and 30 minutes
รวมถึงจากงานวิจยั ของ Aourell และคณะปี ค.ศ. 20056
during massage (P<0.01).
พบว่าการนวดแบบสวีดิชในผู้ชายสุขภาพดีเป็ นเวลา 30
Conclusion: Massage (discontinuously or pause
น าที ส่ ง ผ ล ให้ ค วาม ดั น ซิ ส โต ลิ ก (Systolic blood
every 10 minutes) for 20 minutes or more may
pressure) ลดลง และจากงานวิจัยของ Ejindu ปี ค.ศ.
increase peripheral blood flow to the foot by
20077 พบว่าหลังการนวดแบบสวีดิชเป็ นเวลา 20 นาทีที่
increase the blood pressure gradient.
บริ เวณใบหน้ า ส่ ง ผลให้ ความดัน ซิ ส โตลิ ก ลดลงได้
มากกว่าการนวดที่บริเวณเท้ าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Keywords: ankle brachial index, blood pressure,
ดังนัน้ การวิจัย นี จ้ ึงสนใจศึก ษาผลทัน ที ข อง
massage, blood flow
การนวดแบบสวีดิชในระยะเวลาที่ตา่ งกันว่าสามารถเพิ่ม
การไหลเวี ย นเลื อ ดบริ เวณเท้ าได้ หรื อ ไม่ อ ย่ างไร ทัง้ นี ้
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระยะเวลาการนวดที่ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
บทนา
เหมาะสม การเปลี่ ย นแปลงของการไหลเวี ย นเลื อ ด
ระบบไหลเวี ย นเลื อ ด มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
พิจารณาจากค่าตัวแปรความดันโลหิตที่เส้ นเลือดแดง
ร่ างกายมนุษย์โดยทาหน้ าที่เป็ นระบบขนส่งสารอาหาร
บริ เ วณ ข้ อเท้ าได้ แก่ dorsalispedis artery (aSBPd)
ออกซิเจนเข้ าสู่เซลล์และนาของเสียออกจากเซลล์ ปรับ
และ posterior tibial artery (aSBPp) และค่าดัชนีความ
สมดุลแร่ธาตุและน ้าในร่างกาย รวมถึงควบคุมอุณหภูมิ
ดั น โลหิ ต บริ เ วณ ข้ อเท้ าเมื่ อ เที ย บกั บ แขน (Ankleร่างกาย1 เมื่ออายุมากขึ ้นการทางานของระบบไหลเวียน
brachial index; ABI) เนื่องจากค่าตัวแปรดังกล่าวแสดง
เลือดมีความเสื่อมถอย รวมทัง้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากโรค
ถึงแรงดันโลหิตภายในหลอดเลือดและความยืดหยุน่ ของ
ต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง
หลอดเลือดแดงส่วนปลายได้ หากมี การขยายตัวของ
โรคเบาหวาน ที่ ส่งผลให้ เกิ ด ปั ญ หาของการไหลเวีย น
2-3
หลอดเลือด ความยืดหยุ่นที่ดี หรื อมีปริ มาณเลือดที่สูบ
เลือดส่วนปลายลดลง
ฉีดสู่หลอดเลือดเพิ่มขึ ้น จะทาให้ ค่าตัวแปรเหล่านี ้มีการ
ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเพิ่ ม การ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ การวิจัยยังศึกษาค่าอุณหภูมิ
ไหลเวี ย นเลื อ ดส่ ว นปลายมี ห ลากหลายวิ ธี วิ ธี ห นึ่ ง ที่
ผิวหนังบริ เวณเท้ า (T) ร่ วมด้ วย โดยอ้ างถึงหลักการทาง
ได้ รั บ ความนิ ย ม คื อ การนวด จากการทบทวน
สรี รวิทยาคือ หากมีการไหลเวียนเลือดสู่ส่วนปลายเพิ่ม
วรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาจานวนหนึ่งที่ศึกษาถึงผล
มากขึน้ จะส่งผลให้ เกิดการนาความร้ อนจากแกนกลาง
ของการนวดต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการไหลเวี ย นเลื อ ด
โดยในแต่ละการศึกษานันใช้
้ วิธีการนวดและเวลาในการ
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ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด
ส่วนปลายและอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ า
ร่างกายผ่านการไหลเวียนเลือดไปสูบ่ ริ เวณผิวหนังทาให้
DT1001-LT) จากนัน้ ผู้วิจยั ซึ่งมีประสบการณ์ นวด 1 ปี
อุณหภูมิผิวหนังสูงขึ ้นตามมา
ทาการนวดแบบ Swedish ประกอบด้ วยการนวดแบบ
ลูบเบา ลูบหนักและคลึงที่บริ เวณขาท่อนล่างของขาข้ าง
วิธีการวิจัย
ขวาด้ ว ยแรงและจัง หวะของการนวดที่ ผ้ ูถูก นวดรู้ สึ ก
การศึกษานีไ้ ด้ รับการอนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั
สบายเป็ น เวลา 40 นาที และท าการตรวจประเมิ น ค่ า
ในมนุษย์จากคณะกรรมการวิจยั และจริ ยธรรมการวิจัย
aSBPd, aSBPp, ABI และอุณ หภูมิ ผิ วหนังบริ เวณเท้ า
คณะกายภาพบ าบัด มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ
(T) ทันทีหลังจากได้ รับการนวดครบทุกๆ 10 นาที ดังนัน้
รหัสHSPT 2015-011 โดยทาการศึกษาในรู ปแบบ time
ระหว่างการนวด 40 นาที มีการประเมิน 3 ครัง้ โดยไม่
series research design
นับรวมการประเมินก่อนการนวดและหลังการนวดครบ
40 นาที
ผู้เข้ าร่วมการวิจยั
ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของผู้วดั คนเดิม
อาสาสมัครนิสิตคณะกายภาพบาบัด จานวน
(Intra tester reliability) พบว่ามีความน่าเชื่อถืออย่างมี
30 คน (เป็ นชาย 13 คน และหญิง 17 คน) ซึง่ ขนาดกลุม่
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ใ นการวัด ค่ า ABI (r= 0.812, p=
ตัวอย่างนี ม้ าจากการคานวณด้ วยโปรแกรม G*Power
0.01) และ ค่า T (r = 0.990, p=0.000)
โดยอ้ างอิงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า
ABI ก่ อ นและหลัง การนวดจากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา 8
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
อาสาสมัค รมี ช่ ว งอายุร ะหว่ า ง 18-25 ปี (อายุเฉลี่ ย :
วิ เคราะห์ ผ ลของการนวดต่ อ ค่ า ABI และ T
21.97±1.07 ปี ) และมีค่า ABI ปกติ คืออยู่ระหว่าง 0.9ด้ วย One-way repeated measures ANOVA และท า
9
1.3 ไม่ เ ป็ นนั ก กี ฬ า ไม่ มี โ รคประจ าตั ว ไม่ มี โ รคที่
การทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนกับหลังการนวด
เกี่ ย วข้ อ งกับ หลอดเลื อ ดและการไหลเวี ย นเลื อ ดและ
ในแต่ละช่วงเวลาด้ วยการทดสอบ Bonferroni ส่วนการ
ไม่ได้ รับบาดเจ็บบริเวณขาและเท้ า
วิ เคราะห์ ผ ลของการนวดต่ อ ค่ า aSBPd และ aSBPp
ขันตอนการวิ
้
จยั
อาสาสมัครนอนพักในท่านอนหงายบนเตียง
ในห้ อ งที่ ค วบคุม อุณ หภูมิ 24-26˚c (ความชื น้ สัม พัท ธ์
50-65%) เป็ น เวลา 40 นาที 9 เพื่ อ ปรั บ ตัว ต่ อ อุณ หภู มิ
ของห้ อง หลั ง จากนั น้ อาสาสมั ค รได้ รั บ การตรวจ
ประเมินค่า aSBPd, aSBPp ที่ข้อเท้ าขวาและเส้ นเลือด
แดง brachial ของแขนทัง้ 2 ข้ า งด้ ว ยเครื่ อ ง Doppler
ultrasound (Maxi Doppler 200 Desktop Doppler®
รุ่ น MD 200) ร่ วมกับ Sphygmomanometer (Riester®
รุ่ น diplomat) แล้ วนามาคานวณเป็ นค่า ABI และได้ รับ
การวัดอุณหภูมิผิวหนังด้ านฝ่ าเท้ าที่บริ เวณหัวกระดูกฝ่ า
เท้ านิว้ ที่ หนึ่ง นิว้ ที่ สาม นิว้ ที่ ห้า นิว้ หัวแม่เท้ า กลางฝ่ า
เท้ า และส้ นเท้ าของเท้ าขวาด้ วยเครื่ อ ง Hand held
infrared skin thermometer (Exergen® model

ทดสอบด้ วยการทดสอบ Friedman และทดสอบความ
แตกต่างระหว่างก่อนกับหลังการนวดในแต่ละช่วงเวลา
ด้ วยการทดสอบ Wilcoxon signed rank เนื่ อ งจาก
ข้ อมูลมีการกระจายตัวไม่ปกติ
ผลการวิจัย
คุณลักษณะพื ้นฐานของอาสาสมัคร เช่น เพศ
อายุ ส่วนสูง น ้าหนักและดัชนีมวลกายได้ แสดงในตาราง
ที่ 1 ส่วนค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของค่ า
aSBPd, aSBPp, ABI และ T ในการนวด ณ เวลาต่างๆ
แสดงในตารางที่ 2 จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ทางสถิ ติ
พบว่า ระยะเวลาการนวดแบบสวีดิชไม่มีผลต่ออุณหภูมิ
ผิวหนังบริ เวณเท้ าอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่มีผลต่อค่า
aSBPd (p = 0.001, Chisquare=19.327 df = 4),
aSBPp (p = 0.024, Chisquare=11.225df = 4) และ
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ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด
ส่วนปลายและอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ า
ABI (p= 0.002, F = 4.627, df = 4) มีการเปลี่ยนแปลง
ปลายที่ เท้ าได้ จากผลของการเพิ่มขึน้ ของค่า aSBP ที่
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยมี ค่ า aSBPd และ
นาเลือดมาเลี ้ยงยังบริเวณปลายเท้ า
aSBPp ณ เวลา 20, 30 และ 40 นาที สูงกว่าก่อ นการ
การเพิ่ ม ขึ น้ ของการไหลเวี ย นเลื อ ดมายั ง
ได้ รับการนวดอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) แต่
บริ เ วณ ปลายเท้ า จากการศึ ก ษ าครั ง้ นี ้ อาจเป็ น
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติของค่า
ผลตอบสนองต่ อ การนวดจากสองกลไกได้ แก่ การ
aSBPd และ aSBPpระหว่างช่ วงเวลา 20, 30 และ 40
ตอบสนองเชิ ง กลและการตอบสนองทางประสาท
นาที (รูปที่ 1)
สรี รวิทยา การตอบสนองเชิงกลจากแรงบีบและคลายที่
กล้ ามเนื ้อในขณะที่ทาการนวด ส่งผลทาให้ เกิดการไหล
ตารางที่ 1 คุณลักษณะพื ้นฐานของผู้เข้ าร่วมวิจยั
กลับของเลือดดาเข้ าสู่หวั ใจมากขึ ้นและเกิดพื ้นที่ว่างใน
คุณลักษณะของ
ค่ าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบน
หลอดเลือดดา จึงอาจเป็ นสาเหตุที่ ทาให้ ความดันของ
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย
มาตรฐาน (ช่ วงพิสัย)
หลอดเลื อ ดด าลดลง และเกิ ด ความแตกต่ า งระหว่า ง
เพศชาย/เพศหญิง (คน)
13/17
ความดันภายในหลอดเลือดดาและหลอดเลือดแดงมาก
อายุ (ปี )
21.97 ± 1.07 (20-24)
ขึน้ ส่งผลให้ แรงดันเลือดของ aSBP และ ABI และการ
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
165.47 ± 0.09(150 - 183)
ไหลเวีย นเลื อดเพิ่ ม ขึน้ ในบริ เวณนัน้ 9 และอาจเป็ น ผล
จ า ก ก ล ไก ก า รต อ บ ส น อ งข อ งระ บ บ ป ระ ส า ท
น ้าหนัก (กิโลกรัม)
58.16 ± 7.33(43 - 70)
parasympathetic ทาให้ หลอดเลือดขยายตัว ส่งผลให้
ดัชนีมวลกาย
21.18 ± 1.45(18.67 -22.86)
การไหลเวียนเลือดส่วนปลายเพิ่มขึ ้น 10-14 อย่างไรก็ตาม
(กิโลกรัม/ตารางเมตร)
ผลการศึกษาครั ง้ นี ต้ ่างจากการศึก ษาผ่ านมาที่ พ บว่า
การนวดมี ผลให้ ความดันโลหิตลดลง โดยอธิ บายจาก
ส าหรั บ ค่ า ABI พบว่า มี ก ารเพิ่ ม ขึน้ หลังจาก
การตอบสนองของระบบประสาท parasympathetic ทา
ได้ รั บ ก า รน ว ด ณ เว ล า 20 แ ล ะ 30 น า ที เมื่ อ
ให้ หลอดเลือดขยายตัว10-14 ทังนี
้ ้ การศึกษาที่ผ่านมามี
เปรี ยบเทียบกับก่อนได้ รับการนวดอย่างมีนยั สาคัญทาง
ลักษณะของการนวดที่ต่อเนื่องในระยะเวลาต่างๆกัน มี
สถิติที่ p = 0.003 และ p = 0.013 ตามลาดับ แต่ไม่พบ
ตัง้ แต่ 15 นาที และบางการศึ ก ษาให้ การนวดถึ ง 60
ความแตกต่ างอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ข องค่ า ABI
นาที15-16 แต่การนวดในการศึกษาครัง้ นีอ้ าจเห็นผลการ
ระหว่างช่วงเวลา 20 – 30 นาที (รูปที่ 2)
ตอบสนองของระบบประสาท parasympathetic ที่ ท า
ให้ เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและความดันโลหิต
บทวิจารณ์
ลดลงได้ ไม่ชัดเจน อาจเนื่ องมาจากการศึกษาครัง้ นี ม้ ี
จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ อาสาสมัครทุกคนมีค่า
การหยุดพักการนวดทุกๆ 10 นาทีเพื่ อทาการวัดค่าตัว
ABI ทังก่
้ อนและหลังได้ รับการนวดทุกช่วงเวลา มีค่าอยู่
แปรที่ศึกษา โดยใช้ เวลาในการวัดประมาณ 2 นาที จึง
ในช่วง 0.9 – 1.39 แสดงถึงมี ส ภาวะหลอดเลื อดที่ เป็ น
อาจท าให้ ผลการตอบ สนองของระบ บ ประสาท
ปกติ โดย ณ เวลา 20 และ 30 นาที ระหว่างการนวด
parasympathetic ที่ เกิ ด ขึน้ นัน้ ลดลงกลับ มาใกล้ เคี ย ง
พบว่าค่า ABI สูงขึน้ กว่าก่อนการนวดอย่างมีนัยสาคัญ
กับสภาวะเริ่ มต้ น (baseline) ประกอบกับการศึกษาครัง้
ทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับการเพิ่มขึน้ ของ aSBPd และ
นี ไ้ ม่ได้ ทาการวัดตัวแปรที่ แ สดงถึงการตอบสนองของ
aSBPp ที่พบ ณ เวลาเดียวกัน ส่งผลทาให้ มีค่า ABI ที่
ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท อั ต โน มั ติ เช่ น HRV (heart rate
สูงขึ น้ ซึ่ งค่ า ABI ที่ สูง ขึ น้ หลัง ได้ รับ การนวดดัง กล่ า ว
อาจหมายถึ ง การเพิ่ ม ขึน้ ของการไหลเวีย นเลื อ ดส่วน
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ส่วนปลายและอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ า

variability) จึงไม่ ส ามารถแสดงถึงการตอบสนองของ
ระบบประสาทอัตโนมัติได้ ชดั เจน
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความดันโลหิตบริ เวณข้ อเท้ าเมื่อเทียบกับแขน (ankle brachial index, ABI) และค่าอุณหภูมิผิวหนัง
บริเวณเท้ า (foot skin temperature, T) ในผู้เข้ าร่วมวิจยั (n=30)
ค่ าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (95% confidence interval)
เวลาที่ได้ รับการนวด
Ankle brachial index
Skin temperature (องศาเซลเซียส)
ก่อนได้ รับการนวด
หลังได้ รับการนวด 10 นาที
หลังได้ รับการนวด 20 นาที
หลังได้ รับการนวด 30 นาที
หลังได้ รับการนวด 40 นาที

1.01 ± 0.04 (0.99 –1.02)
1.02 ± 0.05 (1.00 – 1.04)
1.05 ± 0.05 (1.03 – 1.07)
1.04 ± 0.04 (1.02 - 1.05)
1.04 ± 0.07 (1.01 – 1.06)

จากการศึก ษาของ Diego MA.และ Field T.
ในปี ค.ศ. 200912 ถึงผลการนวดต่อการตอบสนองของ
ระบบประสาทอัต โนมัติ ด้ วยค่ า HRV พบว่า การนวด
โดยใช้ แรงนวดปานกลางที่บริ เวณคอและบ่าเป็ นเวลา
15 นาที ท าให้ เกิ ด การตอบสนองของระบบประสาท
parasympathetic ได้ อย่างรวดเร็ วในช่วงเวลาครึ่ งแรก
ของการนวดคื อ ประมาณ 8-10 นาที และผลการ
ตอบสนองจะค่อนข้ างคงที่ในช่วงครึ่ งหลังของการนวด
คื อประมาณ 10 นาที เป็ นต้ น ไป และเมื่ อหยุด นวดผล
การตอบสนองดังกล่าวจะลดลงทันทีอย่างรวดเร็ วและสู่
สภาวะเริ่ มต้ นก่อนได้ รับการนวดภายใน 3 นาที 12 จาก
ผลการศึกษาดังกล่าว สนับสนุนได้ ว่าการหยุดเพื่ อวัด
ค่าตัวแปรเป็ นระยะๆในระหว่างการนวดของการศึกษา
ครัง้ นี ้อาจทาให้ ผลการตอบสนองทางประสาทสรี รวิทยา
ที่เกิดขึน้ ลดลงจึงไม่พบผลจากการขยายตัวของหลอด
เลือดที่ชดั เจน นอกจากนี ้ ค่า ABI และ aSBP ที่พบว่ามี
ค่าคงที่ไม่แตกต่างกันเมื่อได้ รับการนวดตังแต่
้ 20 นาที
ขึ น้ ไปในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ สอคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ
Diego MA.และ Field T.ในปี ค.ศ. 2009 ที่พบว่าผลการ
ตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติเริ่ มคงที่เมื่อนวด
เป็ นเวลาประมาณ 10 นาทีขึ ้นไป12

27.99 ± 2.28 (27.14 – 28.84)
28.30 ± 1.48 (27.75 – 28.86)
28.31 ± 1.09 (27.90 – 28.72)
28.46 ± 1.01 (28.06 – 28.81)
28.46 ± 0.88 (28.13 – 28.78)

นอกจากการควบคุมปั จจัยภายในที่มีผลต่อตัว
แปรที่ ศึ ก ษาได้ แก่ ช่ ว งอายุ และโรคประจ าตั ว ของ
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย การศึกษานี ไ้ ด้ พ ยายามลดตัวแปรกวน
ต่างๆจากสภาวะแวดล้ อมภายนอกที่มีผลต่ออุณ หภูมิ
ผิ ว หนั ง และความดั น เลื อ ดร่ ว มด้ วย เช่ น การใช้
ห้ องทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิ ความเงียบสงบของห้ อง
โดยให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจัยนอนพักในห้ องเพื่อผ่อนคลายและ
ปรับตัวก่อนได้ รับการนวดเป็ นเวลา 40 นาที ตลอดจน
การมี ผ้ ูให้ ก ารนวดและผู้วัด ค่าตัวแปรที่ ศึก ษาคนเดิ ม
และใช้ ตวั กลาง (โลชั่น) เพื่อลดแรงเสียดทานขณะนวด
ซึ่งอาจมีผลต่อการระบายความร้ อน/อุณหภูมิที่ผิวหนัง
ให้ เป็ นชนิดเดิมตลอดการวิจยั
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี ม้ ี ข้อจากัด คื อ ไม่
สามารถวัดปริ มาณการไหลเวียนเลือดบริ เวณปลายเท้ า
ได้ โดยตรงเนื่องจากมีข้อจากัดของเครื่ องมือ ซึ่งการวัด
การไหลเวี ย นเลื อ ดมาตรฐานควรใช้ เครื่ อ ง Laser
Doppler Flow Meter คณะผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้ ค่า ABI
และค่า T มาเป็ นตัวแปรในการศึกษาเพื่อแสดงถึงการ
ไหลเวียนเลือดบริ เวณเท้ า และการนวดที่ไม่ต่อเนื่องโดย
หยุด วัด ค่ าตัวแปรในการศึ ก ษาเป็ น ระยะทุก 10 นาที
อาจมี ผ ล ก ระท บ ต่ อ ก ารก ระตุ้ น ระบ บ ป ระส าท
parasympathetic รวมทังการศึ
้
กษานี ย้ งั ปราศจากกลุ่ม
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ควบคุ ม เพื่ อ เปรี ย บเที ย บให้ พบความแตกต่ า งอย่ า ง
ตอบสนองของระบบประสาท parasympathetic ที่พบ
ชัดเจน
ในการนวดอย่างต่อเนื่องในการศึกษาที่ผา่ นมา
ข้ อเสนอแนะ
ในอนาคตควรมีการศึกษาผลของการนวดใน
ระยะเวลาที่แตกต่างกันต่อการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย
บริ เวณเท้ า ที่ วัดการไหลเวียนเลือดโดยตรงด้ วยเครื่ อง
Laser Doppler FlowMeter ที่ เ ป็ นมาตรฐาน และวั ด
การเปลี่ยนแปลงของ heart rate variability (HRV) ร่ วม
ด้ วยเพื่ อ ให้ ทราบการตอบสนองของระบบประสาท
อั ต โนมั ติ และควรศึ ก ษ าการนวดที่ ต่ อ เนื่ องเป็ น
ระยะเวลาที่ แตกต่างกัน โดยทาการวัดตัวแปรที่ศึกษา
เมื่อนวดครบระยะเวลาแทนการหยุดเพื่ อวัดเป็ นระยะ
ระห ว่ า งให้ ก ารน วด รวม ถึ งมี ก ลุ่ ม ค วบ คุ ม เพื่ อ
เปรี ย บเที ย บให้ เห็ น ผลที่ เด่ น ชั ด มากยิ่ ง ขึ น้ ด้ วยการ
ศึกษาวิจยั แบบ RCT (randomized controlled trial)
สรุ ปผลงานวิจัย
การนวดที่ไม่ต่อเนื่องโดยมีการหยุดเป็ นระยะ
ทุก ๆ 10 นาที เริ่ ม มี ผ ลเพิ่ ม aSBPd, aSBPp และ ABI
ณ เวลา 20 นาทีเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการนวด และ
เมื่อนวดต่อจนกระทั่ง ณ เวลา 30 และ 40 นาที ค่าตัว
แปรดังกล่าวยังคงไม่แตกต่างจาก ณ เวลา 20 นาที ซึ่ง
ค่า ABI ที่เพิ่มขึน้ หลังได้ รับการนวดยังคงอยู่ในช่วงค่า
ABI ของหลอดเลือดที่มีภาวะปกติ ไม่มีการแข็งตัวหรื อ
อุดตัน ค่า ABI ที่เพิ่มขึ ้นนี ้สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของ
aSBPd และ aSBPp อาจหมายถึงการนวดบริ เวณขา
ท่ อ นล่า งและเท้ า อย่ า งไม่ ต่ อ เนื่ อ งโดยมี ก ารหยุด เป็ น
ระยะช่ ว ยให้ มี ก ารเพิ่ ม การไหลเวี ย นเลื อ ดส่ว นปลาย
บริ เวณเท้ าด้ วยการเพิ่ม ความต่างของความดันภายใน
หลอดเลื อ ดด ากั บ ความดั น ภายในหลอดเลื อ ดแดง
dorsalispedis และ posterior tibial จากกลไกเชิ ง กล
ของการนวดในการบี บ และคลายที่ ก ล้ า มเนื อ้ อย่ า ง
ชัดเจนกว่าผลการขยายตัวของหลอดเลือดจากกลไกการ

กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ ทุ น ส นั บ ส นุ น ก ารวิ จั ย จ าก
งบประมาณเงิน รายได้ ค ณะกายภาพบ าบัด ประจาปี
พ.ศ. 2559 และขอบคุณ อาจารย์ สุวัฒ น์ จิตดารงค์ ใน
การแนะน าวิ ธี ก ารใช้ งานเครื่ อ ง Doppler Ultrasound
และอาสาสมัครทุกท่านที่ได้ สละเวลามาเข้ าร่วมงานวิจยั
เอกสารอ้ างอิง
1. Taspinar F, Aslan UB, Sabir N, Cavlak U.
Implementation of matrix rhythm therapy and
conventional massage in young females and
comparison of their acute effects on
circulation. J Altern Complement Med 2013;
19: 826-32.
2. Lind L, Lithell H. Decreased peripheral blood
flow in the pathogenesis of the metabolic
syndrome
comprising
hypertension,
hyperlipidemia, and hyperinsulinemia. Am
Heart J 1993;125(5):1494-7.
3. Cheing GL-Y, Sun J, Kwan RL-C, Zheng Y. The
potential influence of diabetic history on
peripheral blood flow in superficial skin.
Microvasc Res 2013; 90: 112–6.
4. Cunningham JE, Kelechi T, Sterba K,
Barthelemy N, Falkowski P, Chin SH. Case
report of a patient with chemotherapy-induced
peripheral neuropathy treated with manual
therapy (massage). Support Care Cancer
2011; 19: 1473-6.
5. Kim JO, Kim IS. Effects of aroma self-foot
reflexology massage on stress and immune
37

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2560

ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด
ส่วนปลายและอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ า
responses and fatigue in middle-aged women
scoping review. J Am Soc Hypertens 2015; 9:
in rural areas. Journal of Korean Academy of
785-93.
Nursing 2012; 42: 709-18.
12. Diego MA, Field T. Moderate pressure
6. .Aourell M, Skoog M, Carleson J. Effects of
massage elicits a parasympathetic nervous
Swedish massage on blood pressure.
system response. Int J Neurosci 2009; 119:
Complement Ther Clin Pract 2005; 11: 242-6.
630-8.
7. Ejindu A. The effects of foot and facial
13. Cassar M-P. Handbook of massage therapy: a
massage on sleep induction, blood pressure,
complete guide for the student and
pulse and respiratory rate: crossover pilot
professional massage therapist. Oxford;
study. Complement Ther Clin Pract 2007; 13:
Boston: Butterworth-Heinemann; 1999.
266-75.
14. Goats GC. Massage--the scientific basis of an
8. Lapanantasin S, Songkhropol Y, Ritsamret N,
ancient art: part 2 physiological and
Jamjuree S. Immediate effects of massage,
therapeutic effects. Br J Sports Med 1994;
Buerger-Allen exercise and weight bearing
28:153-6.
exercise on peripheral blood flow and skin
15. Kunikata H, Watanabe K, Miyoshi M, Tanioka
temperature of foot in young adults. Thai
T. The effects measurement of hand massage
Journal of Physical Therapy 2016; 38: 14-22.
by the autonomic activity and psychological
(In Thai)
indicators. J Med Invest 2012; 59(1-2): 206-12.
9. WOCN®
Clinical
Practice
Wound
16. Eguchi E, Funakubo N, Tomooka K, Ohira T,
Subcommittee, 2005 Updated/Revised:
Ogino K, Tanigawa T. The effects of aroma foot
WOCN® Wound Committee, 2010-2011. Ankle
massage on blood pressure and anxiety in
brachial index: quick reference guide for
Japanese community-dwelling men and
clinicians. J Wound Ostomy Continence Nurs
women: a crossover randomized controlled
2012; 39 (2 Suppl): S21-9.
trial. PLoS One 2016; 11(3): e0151712.
10. Boonsinsukh P. Manual therapy. Bangkok: SP
Printing. 2009. (In Thai)
11. Nelson NL. Massage therapy: understanding
the mechanisms of action on blood pressure: a

38

