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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบวัดก่อนและหลังการทดลองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้สึกปวด
และระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนและหลังการนวดทันที เปรียบเทียบความความแตกต่าง
ระหว่างการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า กับการนวดฝ่าเท้าหลอก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการปวด และไม่อยู่
ในระยะลุกลามตามคุณสมบัติที่กำาหนดจำานวน 30 ราย ใช้สถิติบรรยายในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษา ข้อมูลเกี่ยวกับความปวดและการใช้ยาแก้ปวด โดยวิธีการแจกแจงความถี่และร้อยละ
เปรียบเทียบระดับคะแนนความรูส้ กึ ปวด และความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากความปวดก่อนและหลังการนวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้า
และการนวดฝ่าเท้าหลอก หลังการนวดทันที ระหว่างกลุ่มการทดลองโดยใช้สถิติวิลค์คอกซัน (Wilcoxon match-pairs
signed-rank test)
ผลการวิจัยพบว่า หลังการนวดทั้ง 2 แบบ ระดับความรู้สึกปวดและระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดลด
ลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .001) จึงควรนำาการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าและการนวดฝ่าเท้าหลอกมาเสริมเพื่อบรรเทา
ความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดเนื่องจากใช้เวลาน้อยและมีความปลอดภัย
คำาสำาคัญ : การนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า ความรู้สึกปวด ความรู้สึกทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Abstract

This study employed an experimental, pre - posttest design to compare the effect of foot reflexology on reducing pain and pain distress in cancer patients between reflexology and placebo. Thirty recruited
subjects were cancer patients with no metastasis. Data were collected before and immediately after massage and analyzed using median, interquartile range and mean rank for pain intensity and pain distress
score. Wilcoxon signed rank tests were performed to compare pain intensity and pain distress before and
after massage. After two types of massage subjects had significant lower pain intensity and pain distress
scores (p < .001).
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The findings of this study suggested that foot reflexology and placebo could be used in combination
with cancer patients’ pain management because its pain reducing effect is demonstrated with lesser time
and safer for the patients after massage.
Keywords : Foot reflexology, pain intensity, pain distress, patients with cancer
บทนำา

ความปวดพบได้ทุกระยะของผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง (ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, 2552) ร้อยละ
30-50 ของผูป้ ว่ ยจะประสบกับความปวดเรือ้ รังและจะเพิม่ มากขึน้ ในระยะท้ายๆ ของโรค (Jost & Roila, 2010) โดยความชุกของ
ความปวดจะเพิม่ มากขึน้ ในช่วงสุดท้ายก่อนการเสียชีวติ จากร้อยละ 25 ในระยะ 2 ปีกอ่ นเสียชีวติ เป็นร้อยละ 26, 27 และ 45 ใน
ระยะ 1 ปี, 4 เดือน และ 1 เดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวติ ตามลำาดับ (Smith, Cenzer, Kmight, Puntillo, Williams, Boscardin,
& Convinsky, 2010) ความปวดมีสาเหตุจากก้อนมะเร็งโดยตรงร้อยละ 70-84 การตรวจวินจิ ฉัยร้อยละ 10-20 การรักษาร้อย
ละ 20 และผลจากการเป็นมะเร็งร้อยละ 5-10 ร่วมกับความปวดอืน่ เช่น ข้ออักเสบ กระดูกพรุน และปวดหลัง เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป (วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, 2554; Champman, 2011; Jost & Roila, 2010)
เป้าหมายในการบำาบัดความปวดในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งคือการบำาบัดความปวดทีเ่ กิดขึน้ ทันทีและป้องกันไม่ให้ความปวดนัน้
เกิดขึน้ อีก (สถาพร ลีลานันทกิจ, 2552) เพือ่ ส่งเสริมความสุขสบายทางร่างกาย และคงไว้ซง่ึ การทำาหน้าทีใ่ นด้านต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง
และพึงพอใจต่อการรักษาทีไ่ ด้รบั ยาแก้ปวดทีใ่ ช้ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) สามารถ
ควบคุมความปวดได้ดถี งึ ร้อยละ 80 (Liu, 2007) แต่จากการศึกษาพบว่า การควบคุมความปวดยังไม่ดพี อถึงแม้จะได้รบั ยาแก้ปวด
ตามเวลา (around the clock) ทำาให้ผปู้ ว่ ยหันมาใช้การแพทย์ทางเลือกเพือ่ เสริมการบรรเทาปวดมากขึน้ (Calenda, 2006) การ
นวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้าเป็นวิธหี นึง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยเลือกใช้ และผูว้ จิ ยั สนใจศึกษา เพราะสามารถบรรเทาความปวดในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งได้
และมีความปลอดภัย เนือ่ งจากเป็นการกระทำาทีไ่ ม่รนุ แรงต่อเนือ้ เยือ่ (Hussein, 2011) ใช้เวลาน้อย ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งเปลีย่ นท่าทางใน
ระหว่างการนวด และเท้าอยูใ่ นทีเ่ ปิดเผยทำาให้ผปู้ ว่ ยไม่รสู้ กึ อับอาย (Calenda, 2006) พยาบาลสามารถนำามาประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ว่ ย
ได้อย่างปลอดภัย สอนญาติ หรือผูด้ แู ลให้นาำ ไปปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง เป็นการยกระดับมาตรฐานของงานวิจยั ทีน่ าำ มาใช้รว่ มกับการ
พยาบาลอีกด้วย แม้ไม่มรี ายงานอาการข้างเคียงทีร่ นุ แรงหลังการนวดกดจุดสะท้อน แต่อาจทำาให้เกิดการชอกช้าำ ของเนือ้ เยือ่ ได้ (Liu,
2007) จึงควรระมัดระวังการนวดในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ฟกช้าำ หรือมีภาวะเลือดออกภายใน ได้แก่ ผู้
ป่วยทีม่ ภี าวะเกล็ดเลือดต่าำ หรือได้รบั ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารลุกลามของโรคไปยังกระดูกและมีภาวะกระดูกหัก มี
แผลเปิด ผิวหนังอักเสบจากการฉายแสง และติดเชือ้ (Sagar, Dryden, & Wong, 2007; Walter, 2010)
การนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าเพื่อเสริมบรรเทาความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งควรมีหลักฐานงานวิจัยที่ดีเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึง่ งานวิจยั ส่วนใหญ่ยงั มีขอ้ จำากัดในเรือ่ งของระเบียบวิธวี จิ ยั ตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการวิจยั เชิงทดลองของจาดัดและคณะ (Jadad, Moore, Carroll, Jenkison, Reynolds, Gavaghan, et al.,
1996) คือ ขาดการควบคุมปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการทดลอง มีความลำาเอียงในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างและหรือผูว้ จิ ยั ทราบ
ว่าตนอยูก่ ลุม่ ใด (unblinding technique) ไม่มกี ารรายงานอาการข้างเคียงหลังการนวด และมีความลำาเอียงในการรายงานผลการ
วิจยั ทำาให้ผลของการวิจยั ขาดความน่าเชือ่ ถือ (Wilkinson, Barnes & Story, 2008) ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบการ
วิจยั เพือ่ ควบคุมปัจจัยแทรกซ้อน (confounding factors) ทีอ่ าจมีผลต่อการทดลองได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา ศาสนา ความเชือ่
การใช้ยาแก้ปวด จัดให้กลุม่ ตัวอย่างทุกรายมีโอกาสเท่าเทียมกันในการถูกจัดเข้ากลุม่ ลักษณะใดลักษณะหนึง่ โดยวิธกี ารสุม่ แบบง่าย
(simple random sampling) โดยเปรียบเทียบระหว่างการนวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้ากับการนวดฝ่าเท้าหลอก
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เปรียบเทียบระดับความรูส้ กึ ปวดของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งก่อนและหลังได้รบั การนวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้ากับการนวด
ฝ่าเท้าหลอกทันที
2. เปรียบเทียบระดับความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากความปวดของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งก่อนและหลังได้รบั การนวดกดจุดสะท้อน
ที่ฝ่าเท้ากับการนวดฝ่าเท้าหลอกทันที
วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบวัดก่อนและหลังการทดลอง (two
group pretest-posttest) แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า และกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับ
การนวดฝ่าเท้าหลอก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้สึกปวดและระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดของผู้ป่วยโรค
มะเร็งที่มีความปวดก่อนและหลังการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าและการนวดฝ่าเท้าหลอกทันที และเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีปกปิด
ทางเดียว (single blind technique)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการปวด ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก ณ ศูนย์มะเร็ง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำานวน 30 ราย เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีคะแนนความรู้สึกปวดตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไป ได้รับ
ยาแก้ปวดก่อนทำาการนวดครั้งที่ 1 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความรู้สึกตัวดี ไม่มีความผิดปกติของเกล็ดเลือด
(platelet > 10,000/mm3) ไม่ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด ไม่ได้รบั การนวดจากผูเ้ ชีย่ วชาญภายใน 1 เดือน
ไม่เป็นแผลที่มีการอักเสบ หรือโรคผิวหนังและการอุดตันของหลอดเลือดดำาส่วนปลายจากการวินิจฉัยของแพทย์ ไม่มีภาวะ
กระดูกเท้าแตกหัก และมีความยินดีเข้าร่วมการวิจัย กลุ่มตัวอย่างทุกรายได้รับการนวดทั้ง 2 ลักษณะ คือ การนวดกดจุด
สะท้อนที่ฝ่าเท้าและการนวดฝ่าเท้าหลอก ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทุกรายมีโอกาสเท่าเทียมกันในการถูกจัด
เข้ากลุม่ ลักษณะใดลักษณะหนึง่ โดยวิธกี ารสุม่ แบบง่าย (simple random sampling) โดยการหยิบฉลากไปเรือ่ ยๆ แบบไม่ใส่คนื
(sampling without replacement) 2 สีแทนลักษณะที่ 1, 2 กำาหนดช่วงห่างการทดลอง (washout period) เป็นเวลา 3 วัน เพื่อ
ป้องกันผลที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองหนึ่งที่อาจไปมีผลต่ออีกการทดลองหนึ่ง (crossover effect)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นบุคคล คู่มือการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า และคู่มือการนวดฝ่าเท้าหลอก สำาหรับผู้
ป่วยโรคมะเร็งที่มีความปวดและไม่อยู่ในระยะลุกลาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการค้นคว้าเอกสาร คู่มือ ตำารา คู่มือการนวด การ
ทบทวนวรรณกรรม และตรวจสอบท่านวดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เป็นแบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้ ชนิดของมะเร็ง ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ มีอาการปวด ลักษณะของความปวด ตำาแหน่งทีม่ คี วามปวด แผนการ
รักษาปัจจุบนั ระยะเวลาทีป่ วด ชนิดของยาบรรเทาปวดทีไ่ ด้รบั ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยาบรรเทาปวดครัง้ สุดท้าย และสัญญาณชีพ
2.2 มาตรวัดระดับความรู้สึกปวดและระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานของจอห์นสัน (Johnson, 1973)
ส่วนแรก มาตรวัดระดับความรู้สึกปวด (pain sensation scale) โดยให้ผู้ป่วยบอกคะแนนระดับความ
รู้สึกปวดเป็นตัวเลขน้อยที่สุดถึงมากที่สุด 0 หมายถึงไม่รู้สึกปวด 1-9 หมายถึงรู้สึกปวดมากขึ้นตามลำาดับ และ 10 คือความ
รู้สึกปวดมากที่สุด (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 มาตรวัดระดับความรู้สึกปวดของจอห์นสัน (Johnson, 1973)
ส่วนที่สอง มาตรวัดความรู้สึกทุกข์ทรมาน (Pain distress scale) โดยให้ผู้ป่วยบอกระดับความรุนแรง
ของความรู้สึกทุกข์ทรมาน จากเส้นความยาว 10 เซนติเมตร แบ่งเป็น 10 ช่วงโดยมีตัวเลขกำากับไว้ และมีตัวหนังสืออธิบายไว้
ใต้เลข 0, 5, 10 ตามลำาดับ ให้คะแนนของระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนน 0 หมายถึง ไม่รู้สึกทุกข์ทรมาน
1-9 หมายถึง ทุกข์ทรมานมากขึ้นตามลำาดับ และ 10 คือ ทุกข์ทรมานมากที่สุด (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 มาตรวัดความรู้สึกทุกข์ทรมานของจอห์นสัน (Johnson, 1973)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ความตรงของเครื่องมือ (validity) ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของคู่มือการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า
สำาหรับผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีม่ คี วามปวดและไม่อยูใ่ นระยะลุกลาม โดยมีผทู้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญวิชาชีพการนวด
ไทย 1 ท่าน อาจารย์ผสู้ อนการนวดไทย 2 ท่าน หลังจากได้รบั ข้อเสนอแนะและผูว้ จิ ยั นำามาแก้ไขให้เหมาะสมก่อนนำาไปทดลอง
ความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยนำามาตรวัด
ระดับความรู้สึกปวด (Pain sensation scale) ของจอห์นสัน (Johnson’s Two Component Scale) มาเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินระดับความรู้สึกปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข (Numeric Rating scale:
NRS) ที่ผู้ป่วยสามารถเลือกประเมินระดับความปวดได้ตรงกับความรู้สึกจริงๆ ของผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่ามี
ความตรงเหมือน ความตรงตามสภาพในระดับดีถึงดีมาก และความเที่ยงระดับดีมาก สามารถใช้ได้กับกลุ่มอายุ 20-40 ปีและ
40-60 ปี โดยมีความถูกต้องของการตอบร้อยละ 98.0 และ 94.0 ตามลำาดับ (สุภาพ สะมะบุบ วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร และ
ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, 2552)
ผู้วิจัยทำาการทดสอบความเที่ยงแบบวัดซ้ำา (Test-retest reliability) ของมาตรวัดระดับความรู้สึกปวดและมาตร
วัดระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดของจอห์นสันกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำานวน 20
รายโดยทิ้งช่วงเวลาของการวัดซ้ำาห่างจากการวัดครั้งแรก 10 นาทีเปรียบเทียบจากความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจาก
ความปวดที่รุนแรงที่สุด แล้วนำามาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชั้น (Intraclass correlation coefficient) ได้ค่า
ความเที่ยงของความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์มานจากความปวด เท่ากับ .96 และ .95 ตามลำาดับ
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นเตรียมการ
1. ผู้วิจัยฝึกการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้ากับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย และผ่านการฝึกอบรมการนวดกด
จุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า ได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการนวดพื้นฐานจำานวน 60 ชั่วโมง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้านการนวด
จำานวน 408 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรการอบรมการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าจำานวน 80 ชั่วโมงจากโรงเรียน
เวชศาสตร์แผนไทยสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดสำานักงานกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 นอกจาก
นี้ผู้วิจัยฝึกฝนด้วยตนเองเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวด
2. ผูว้ จิ ยั ขออนุมตั กิ ารเก็บรวบรวมข้อมูลและนำาเครือ่ งมือไปทดลองใช้โดยขอรับหนังสือจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขออนุมัติเก็บข้อมูล ณ ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยผ่านคณะกรรมการในการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ผู้วิจัยเข้าพบผู้อำานวยการศูนย์มะเร็งสุราษฏร์ธานีและหัวหน้าพยาบาลเพื่อชี้แจงรายละเอียด และขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้นวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า คัดเลือกผู้ช่วยวิจัยจำานวน 2 คน โดยเป็นผู้ที่มีความตั้งใจ มี
มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแนะนำาผู้ป่วยในการใช้แบบประเมินได้ดี ยินดีให้ความร่วมมือและอยู่ได้จนสิ้นสุดโครงการวิจัย
ผู้ช่วยวิจัยคนแรกเป็นผู้นวดฝ่าเท้าหลอก และผู้ช่วยวิจัยคนที่ 2 จะได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้มาตรวัดระดับความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานของจอห์นสันจนเป็นที่เข้าใจ และสามารถแนะนำาผู้ป่วย
ในการใช้แบบประเมินได้ดี
ขั้นทดลอง
กลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั การสุม่ เข้ารับการนวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้า และการนวดฝ่าเท้าหลอก โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบง่าย
(simple random sampling) โดยการหยิบฉลากไปเรื่อยๆ แบบไม่ใส่คืน (sampling without replacement) 2 สีแทน
ลักษณะการนวดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า และการนวดฝ่าเท้าหลอก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ขอพบหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยในและพยาบาลประจำาการ เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสำารวจกลุ่มตัวอย่าง
2. เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านประจำาในสถานทีท่ าำ การศึกษาเชิญชวนผูป้ ว่ ยทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการและแนะนำาผูว้ จิ ยั
กับผู้ป่วยที่สนใจ และผู้วิจัยแนะนำาตัว สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย และแจ้งการพิทักษ์
สิทธิของการเข้าร่วมการวิจัย
3. ผู้วิจัยทำาการเก็บข้อมูลทั่วไปโดยการสัมภาษณ์ จัดเข้ากลุ่มการทดลอง และนัดหมายเวลาที่จะทำาวิจัยเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
4. ผู้ช่วยวิจัยคนที่ 2 เป็นผู้ประเมินระดับความรู้สึกปวดและระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังนวดทันที โดยไม่ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม
5. ผูว้ จิ ยั ทำาการนวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้า (เป็นการใช้นว้ิ มือทัง้ 5 นิว้ ฝ่ามือ และอุง้ มือ ทำาการกด ดัด คลึง ลูบ กล้าม
เนือ้ ทีฝ่ า่ เท้า หลังเท้า ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก รวมถึงกล้ามเนือ้ น่อง เข่า ข้อพับใต้เข่าทัง้ สองข้างจำานวน 61 จุด ก่อนการ
นวดจะทำาการตรวจฝ่าเท้าเพือ่ ดูตาำ แหน่งทีม่ ปี มใต้ผวิ หนัง ซึง่ ปุม่ นีถ้ า้ กดลงไปจะรูส้ กึ เจ็บหรือนิม่ กว่าปกติถงึ แม้จะกดเพียงเบาๆ
แล้วกลับมาเน้นบริเวณจุดสะท้อนตามจุดต่างๆ บนฝ่าเท้าตามแผนที่การนวดเท้า สังกัดสำานักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทำาการนวดเป็นเวลา 30 นาที ข้างละ 15 นาทีโดยเริ่มนวดจากเท้าข้างซ้ายก่อน) ผู้ช่วยวิจัยคนที่ 1 เป็นผู้นวดฝ่าเท้าหลอก
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(เป็นการใช้ฝ่ามือและนิ้วมือลูบเบาๆ บริเวณฝ่าเท้าตามแนวยาวจากบริเวณส้นเท้าไปจนถึงฝ่าเท้า ปลายนิ้วเท้า หลังเท้า และข้าง
กระดูกเท้า เป็นเวลา 30 นาที ข้างละ 15 นาทีโดยไม่มีการกดบริเวณจุดสะท้อน และเริ่มนวดจากเท้าข้างซ้ายก่อน)
6. ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตบิ รรยายในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกีย่ วกับโรคและการรักษา
ข้อมูลเกีย่ วกับความปวดและการใช้ยาแก้ปวด นำามาแยกประเภทโดยวิธกี ารแจกแจงความถีแ่ ละร้อยละ ส่วนข้อมูลระดับความรูส้ กึ
ปวด และระดับความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากความปวดใช้คะแนนจากค่ามัธยฐาน (median) ส่วนเบีย่ งเบนควอไทล์ (Interquartile
Range) ร่วมกับค่าเฉลีย่ ของลำาดับ (mean rank)
2. ผู้วิจัยใช้สถิติอ้างอิงในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดย ก่อนทำาการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติพาราเมตริกพบว่า ลักษณะการแจกแจงของข้อมูล (data distribution) ไม่เป็นโค้งปกติและ
มีความแปรปรวนระหว่างข้อมูลแต่ละชุดไม่เท่ากัน (heterogeneity of variance) จึงทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้สถิตินอน
พาราเมตริก ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบระดับคะแนนความรู้สึกปวด และความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดก่อนและหลังการ
นวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้า และการนวดฝ่าเท้าหลอกหลังการนวดทันที ระหว่างกลุม่ การทดลองโดยใช้สถิตฟิ รี ด์ แมน (Friedman’s
test)
2.2 เปรียบเทียบระดับคะแนนความรูส้ กึ ปวดและความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากความปวดระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าและการนวดฝ่าเท้าหลอกโดยใช้คะแนนเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความรู้สึกปวดและระดับ
ความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดกับคะแนนก่อนการทดลองโดยใช้สถิติฟีร์ดแมน (Friedman’ s test)
การวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2.1 และ 2.2 ก่อนทำาการทดสอบคะแนนความแตกต่างระหว่างกลุม่ หลังการนวด ผูว้ จิ ยั ทำาการ
วิเคราะห์เบือ้ งต้นก่อนว่ากลุม่ ตัวอย่างทัง้ 30 รายมีคะแนนความรูส้ กึ ปวดก่อนการทดลองแตกต่างกันกันหรือไม่ดว้ ยสถิตคิ สู คาลวา
ลิส (Kruskal-Wallis’ s test)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจำานวน 30 ราย เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.3 มีอายุอยู่ในช่วง 40-87 ปี มีอายุเฉลี่ย
53.6 ปี (S.D.=11.40) สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 66.7 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 93.3 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถม
ศึกษาร้อยละ 63.3 กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 30 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง (ร้อย
ละ 26.7 และ 23.3 ตามลำาดับ) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,066.67 บาท (S.D.=4917.83) รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,000-10,000
บาท ร้อยละ 70.2 และใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลเป็นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 63.
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษาของกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกตามการวินิจฉัยของแพทย์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นโรค
มะเร็งโพรงจมูก/ช่องปาก/ไซนัสมากที่สุดร้อยละ 46.7 รองลงมาเป็นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (ร้อยละ 23.3 และ 20
ตามลำาดับ) การรักษาที่ใช้ขณะทำาการศึกษาร้อยละ 60 เป็นการรักษาโดยวิธีการฉายแสงร่วมกับเคมีบำาบัด รองลงมาร้อยละ
33.3 ใช้วิธีการฉายแสงเพียงอย่างเดียว แต่มีประวัติเคยได้รับเคมีบำาบัดมาครบแล้วจากโรงพยาบาลต้นสังกัด และส่งต่อมาเพื่อ
รับการฉายแสง
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ข้อมูลเกี่ยวกับความปวดและการใช้ยาแก้ปวด ตำาแหน่งที่กลุ่มตัวอย่างมีความปวดมากคือ ช่องปากร้อยละ 26.7
รองลงมาเป็นต้นขาและน่องร้อยละ 20 มีรูปแบบความปวดแบบเป็นช่วงๆ ร้อยละ 86.7 ลักษณะความปวดร้อยละ 30 เป็นปวด
แปล๊บ (painful) ตามด้วยปวดตุ้บๆ และปวดแสบปวดร้อนร้อยละ 20 ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ร้อยละ 60 วิถีทางที่ผู้ป่วย
ได้รับยาเป็นแบบรับประทานร้อยละ 80 ชนิดของยาแก้ปวดที่ใช้เป็นยาทรามอลร้อยละ 63.33 รองลงมาเป็นยาพาราเซตามอล
ร้อยละ 40 และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 ปฏิเสธการใช้ยาแก้ปวด และมีกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการบำาบัดความปวดแบบไม่ใช้โดย
การนอนพักร้อยละ 70 รองลงมาเป็นการบีบนวดร้อยละ 13.3
ส่วนที่ 2 ระดับความรู้สึกปวดและระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
1. เปรียบเทียบระดับความรูส้ กึ ปวดของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งก่อนและหลังได้รบั การนวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้ากับการนวด
ฝ่าเท้าหลอกทันที
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความรู้สึกปวดของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังได้รับการนวด ทั้งแบบนวดกดจุด
สะท้อนที่ฝ่าเท้าและการนวดฝ่าเท้าหลอกหลังการนวดทันทีต่ำากว่าก่อนได้รับการนวดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลำาดับของระดับคะแนนความรู้สึกปวดก่อน
และหลังการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าและการนวดฝ่าเท้าหลอก
ก่อนทำาการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มหลังการนวดผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์เบื้องต้นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 ราย
มีคะแนนความปวดก่อนการนวดต่างกันหรือไม่ด้วยสถิติคูสคาลวาลิส (Kruskal-Wallis’s test) พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (X2 =1.78, p > .05)
2. เปรียบเทียบระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดของผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนและหลังได้รับการนวดกดจุด
สะท้อนที่ฝ่าเท้ากับการนวดฝ่าเท้าหลอกทันที ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังได้รับการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าและการนวดฝ่าเท้าหลอกหลังการนวดทันทีต่ำากว่าก่อนได้รับการนวด
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลำาดับของระดับคะแนนความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดก่อน
และหลังการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าและการนวดหลอก
ก่อนทำาการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ หลังการนวดผูว้ จิ ยั ทำาการวิเคราะห์เบือ้ งต้นว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 30 ราย
มีคะแนนความทุกข์ทรมานจากความปวดก่อนการนวดต่างกันหรือไม่ด้วยสถิติคูสคาลวาลิส (Kruskal-Wallis’s test) พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (X2 =0.69, p > .05)
การอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
การทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายพบว่า ผูป้ ว่ ยรายใหม่สว่ นใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.43 มีอายุเฉลีย่
53.6 ปีและพบมากในช่วงอายุ 50-59 ปี สอดคล้องกับการรวบรวมข้อมูลสถิตโิ รคมะเร็งทีพ่ บผูป้ ว่ ยรายใหม่ในอายุ 40 ปีขน้ึ ไปร้อย
ละ 89.35 โดยช่วงอายุ 50-59 ปี เป็นช่วงอายุทพ่ี บผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูก/ช่อง
ปาก/ไซนัสมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม สอดคล้องกับข้อมูลแสดงผลพยาธิวทิ ยาแยกตามชนิดของ
โรคมะเร็ง 5 อันดับแรก คือ โรคมะเร็งเต้านม รองลงมาเป็นมะเร็งลำาไส้ มะเร็งหลอดลม ถุงลมและปอด มะเร็งโพรงจมูก/ช่องปาก/
ไซนัส และมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 26.17, 11.77, 10.59, 10.17 และ 8.80 ตามลำาดับ และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั การรักษา
ร่วมกันอย่างน้อย 2 วิธี รองลงมารักษาด้วยการฉายแสง ความสอดคล้องกับข้อมูลแสดงวิธรี กั ษาโรคมะเร็งส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั วิธกี าร
รักษาร่วมกันอย่างน้อย 2 วิธรี อ้ ยละ 33.41 การผ่าตัดร้อยละ 21.43 เคมีบาำ บัดร้อยละ 16.39 และรังสีรกั ษาร้อยละ 9.82 ตามลำาลับ
(หน่วยงานทะเบียนมะเร็ง กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2553)
จากข้อมูลเกีย่ วกับความปวดและการใช้ยาแก้ปวดตำาแหน่งทีก่ ลุม่ ตัวอย่างปวดมากทีส่ ดุ คือบริเวณช่องปาก และลำาคอ
รองลงมาเป็นต้นขา น่อง และสะโพก เนือ่ งจากชนิดของมะเร็งทีพ่ บมากในกลุม่ ตัวอย่างคือ มะเร็งโพรงจมูก/ช่องปาก/ไซนัส จึงได้
รับการฉายแสงบริเวณนี้ ส่วนบริเวณต้นขา น่อง และสะโพกเป็นโครงสร้างในการรับน้าำ หนักของร่างกาย กลุม่ ตัวอย่างเกิดความปวด
ได้มากกว่า 1 ตำาแหน่ง รูปแบบความปวดส่วนใหญ่เกิดเป็นช่วงๆ และเป็นความปวดทีเ่ กิดจากการกระตุน้ ตัวรับความปวด ตามการ
บาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ สามารถพิสจู น์ได้วา่ มีบาดแผลทีบ่ ริเวณโครงสร้างของร่างกาย (somatic) หรือเกีย่ วกับอวัยวะภายในร่างกาย
(visceral) ในขณะที่ระบบประสาทไม่ผิดปกติ (nociceptive) (สถาพร ลีลานันทกิจ, 2547; ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, 2552)
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เนื่องจากการฉายแสง และตำาแหน่งที่เป็นโรค จึงปวดแบบปวดแปล๊บ ปวดตุ้บ และปวดแสบปวดร้อนได้มากกว่าความปวด
ลักษณะอื่นๆ (สถาพร ลีลานันทกิจ, 2547)
ระดับคะแนนความรูส้ กึ ปวดของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการทดลองอยูท่ ร่ี ะดับเล็กน้อยและระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 50
เท่ากันโดยระดับความรูส้ กึ ปวดเฉลีย่ อยูท่ ่ี 4.4 คะแนน ยาแก้ปวดทีใ่ ช้เป็นชนิดรับประทานโดยขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมกับชนิดและ
ระดับความรุนแรงของความปวด อายุ และเกิดอาการข้างเคียงน้อยทีส่ ดุ ตามเกณฑ์การใช้ยาแก้ปวดตามบันไดสามขัน้ ขององค์การ
อนามัยโลก (WHO Analgesic Ladder) ความปวดระดับเล็กน้อย ใช้ยากลุม่ นอนโอปิออยด์ (non-opiod) จำาพวกยาพาราเซตามอล
และยากลุม่ วีคโอปิออยด์ (weak opiod) เช่น ยาทรามอล (สถาพร ลีลานันทกิจ, 2552) กรณีใช้ยากลุม่ นอนโอปิออยด์แล้วได้ผล
ไม่เต็มทีม่ กั ให้ยารับประทานแบบต่อเนือ่ งไปตลอด 24 ชัว่ โมง และปรับขนาดยาขึน้ ไปตามระดับของความรูส้ กึ ปวด (พงค์ภารดี เจา
ฑะเกษตริน และคณะ, 2547; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, 2554) และหยุดยาเมือ่ สาเหตุของอาการปวดได้ถกู รักษาจนหายแล้ว (พงค์
ภารดี เจาฑะเกษตริน และคณะ, 2547) มีกลุม่ ตัวอย่างจำานวนหนึง่ ไม่ได้รบั ยาแก้ปวด อาจมีความเกีย่ วข้องกับรายงานอุบตั กิ ารณ์ดา้ น
ความปวดทีว่ า่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากมีความปวดมากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุนอ้ ยถึง 3 เท่าแต่มกั ได้รบั การประเมินความปวดและการจัดการ
ความปวดต่าำ กว่าความเป็นจริง เนือ่ งมาจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา การรับรูท้ ล่ี ดลง ความกังวลทีก่ ลัวจะติดยา (Catananti
& Gambassi, 2010) และปัจจัยทางด้านความเชือ่ ส่วนบุคคลได้แก่ ความปวดทำาให้รจู้ กั อดทน เกรงใจแพทย์ พยาบาล หรือคิดว่า
รับประทานยาไปความปวดก็ไม่หาย ด้านวิธกี ารจัดการความปวด กลุม่ ตัวอย่างใช้การนอนพักมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นวิธปี ฏิบตั ทิ ง่ี า่ ย
รองลงมาเป็นการบีบนวด และอ่านหนังสือธรรมะ เนือ่ งจากเชือ่ ว่าเป็นบำาบัดแบบธรรมชาติไม่ให้โทษ (Liu, 2007)
ส่วนที่ 2 ระดับความรู้สึกปวดและระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวด
1. เปรียบเทียบระดับความรูส้ กึ ปวดของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งก่อนและหลังได้รบั การนวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้ากับการนวด
ฝ่าเท้าหลอกทันที เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลำาดับของระดับคะแนนความรู้สึกปวดก่อนและหลังการนวดกดจุดสะท้อน
ที่ฝ่าเท้ากับการนวดฝ่าเท้าหลอก พบว่า ระดับความรู้สึกปวดหลังนวดทันทีต่ำากว่าก่อนได้รับการนวด ผลการทดลองจึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน
2. เปรียบเทียบระดับความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากความปวดของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งก่อนและหลังได้รบั การนวดกดจุดสะท้อน
ที่ฝ่าเท้ากับการนวดฝ่าเท้าหลอกทันที เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลำาดับของระดับคะแนนความรู้สึกทุกข์ทรมานจาก
ความปวดก่อนและหลังการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้ากับการนวดฝ่าเท้าหลอกพบว่า ระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความ
ปวดหลังนวดทันทีต่ำากว่าก่อนได้รับการนวด ผลการทดลองจึงเป็นไปตามสมมติฐาน
การทีผ่ ลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานสามารถอธิบายได้วา่ การนวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้าช่วยลดระดับความรูส้ กึ
ปวด โดยการกระตุน้ เซลล์ประสาทก่อให้เกิดศักย์ไฟฟ้าส่งเป็นกระแสประสาทไปตามเยือ่ เซลล์รอบข้างจนเกิดการสัน่ หรือการแตก
ตัวของอนุภาคและผลักดันให้เลือดไหลเวียนมาหล่อเลีย้ งมากขึน้ เพิม่ ระบบไหลเวียนน้าำ เหลือง ส่งเสริมการทำางานของต่อมเหงือ่
และระบบขับถ่าย (กัญจนา ดีวเิ ศษ, 2544) และเกิดกระบวนการเผาผลาญทีเ่ นือ้ เยือ่ โดยเฉพาะกรดแลกติก (Jaloba, 2011) จึง
ช่วยด้านกลไกทางชีวภาพโดยลดความเครียดทำาให้ผปู้ ว่ ยอยากพักผ่อน และการกดจุดสะท้อนยังกระตุน้ ปลายประสาท และส่ง
เสริมการทำางานของระบบซิมพาเทติค ทางเดินอาหารและตับโดยการปล่อยสารบีตา้ เอนดอร์ฟนิ (beta endorphins) และเอน
เคฟาลิน (encephalins) จากสมองซึง่ มีฤทธิใ์ นการบรรเทาปวด การกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้าทำาให้เกิดพลังไปยับยัง้ วิถปี ระสาทที่
รับความปวดในกลไกการควบคุมประตูทาำ ให้ประตูปดิ ระดับความรูส้ กึ ปวดจึงลดลง (Salevan et al., as cited in Tiran &
Chummun, 2005) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของบังอรรัตน์ พูนสะอาด (2543) ทีศ่ กึ ษาในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทุก
ชนิดทีม่ คี วามปวดจากมะเร็งจำานวน 30 ราย ทำาการนวดกดจุดสะท้อนทีฝ่ า่ เท้าเป็นเวลา 30 นาทีตดิ ต่อกัน 3 วัน โดยนวดในเวลา
เดียวกันทุกวัน วัดผลก่อนและหลังการนวดทันที พบว่า สามารถลดระดับความรูส้ กึ ปวดได้อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ
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ระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดหลังได้รับการนวดต่ำากว่าก่อนได้รับการนวดอธิบายได้ว่า การนวดกดจุด
สะท้อนที่ฝ่าเท้าเป็นการกระตุ้นเส้นใยประสาทขนาดใหญ่ที่บริเวณผิวหนัง ลดสิ่งกระตุ้นที่มีผลต่ออารมณ์และการรับรู้ความ
ปวดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความทุกข์ทรมาน การนวดที่นุ่มนวล มั่นคง เป็นการกระตุ้นประสาทนำาความรู้สึกไปกระตุ้น
การนำาสัญญาณประสาทของใยประสาทขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มการทำางานของเอสจีเซลล์ (substantia gelatinosa) ไปยับยั้งเซลล์
ที (T-cell, transmission cell หรือ trigger cell) ในดอร์ซอนฮอร์น (dorsal horn of spinal cord) ไม่ให้มีการนำาสัญญาณ
ความปวดขึ้นสู่สมองความปวดจึงไม่เกิดขึ้น (วันเพ็ญ รักชูชื่น, 2549) การนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้ายังเป็นการเพิ่มพลังไฟฟ้า
ที่ส่งผ่านความรู้สึกไปยังสมองส่วนกลาง (cerebral cortex) และระบบลิมบิก (limbic system) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทาง
อารมณ์และความรู้สึกโดยใยประสาทเอ (A-beta fibres) และใยประสาทซี (C-fibre) การสัมผัส การสั่น และการคลึงทำาให้เกิด
ความผ่อนคลายจากการลดพลังไฟฟ้าของระบบประสาท (Asamura, et al., as cited in Tiran & Chummun, 2005) เมื่อ
ระดับความรู้สึกปวดลดลง ระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานซึ่งสัมพันธ์กันจึงลดลง และการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้ายังเป็นการส่ง
ผ่านความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้ออาทรอย่างตั้งใจจริงของผู้นวด ทำาให้ผู้ป่วยเกิดสมาธิ การพักผ่อนในสถาน
ที่เงียบสงบ บรรยากาศเป็นธรรมชาติ และเป็นส่วนตัวช่วยลดสิ่งเร้าทางอารมณ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนวดช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
ระบายความทุกข์ใจหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้มากขึ้น (Cassileth, 2008) การจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายหรือท่านั่งยัง
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบายขึ้น (Smith, Yamashita, Bryant, Hemphil & Kutnur, 2008) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บังอรรัตน์ พูนสะอาด (2543) ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดที่มีความปวดจากมะเร็งจำานวน 30 ราย
โดยนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้านาน 30 นาทีติดต่อกัน 3 วัน และนวดในเวลาเดียวกันทุกวัน วัดผลก่อนและหลังการนวดทันที
พบว่าภายหลังการนวดกลุ่มตัวอย่างมีระดับความปวดลดลง และรู้สึกผ่อนคลายขึ้น เป็นผลให้ระดับความรู้สึกปวดที่กระทบต่อ
กิจวัตรประจำาวันลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .001)
การนวดหลอกสามารถลดระดับคะแนนความรู้สึกปวด และความทุกข์ทรมานซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1. พลาซิโบ (placebo) หรือสิ่งที่ไม่มีผลในทางรักษาแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการรักษา เช่น กรณี
ใช้ยาหลอกในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยามอร์ฟนี พบว่า มีผลต่อการลดความปวดได้รอ้ ยละ 56 แม้กลไกการทำางานยังไม่แน่ชดั และในทาง
ปฏิบตั ถิ อื ว่าเป็นการหลอกลวง แต่แท้จริงแล้วพลาซิโบเป็นผลทางจิตชีววิทยาที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการบำาบัดทางอารมณ์ ได้แก่
ความคาดหวัง ความจำา และการกระตุ้นทางอารมณ์ ได้แก่ การให้รางวัล การให้ความหมาย (Koshi & Short, 2007)
1.1 ทฤษฎีความคาดหวัง (expectancy theory) ผู้ป่วยที่ได้รับพลาซิโบจะคาดหวังถึงผลที่
เกิดขึ้นในอนาคตและทำาให้เกิดผลทางการรักษา เช่น ผลของยาหลอกเพื่อลดปวดในผู้ป่วยที่ได้รับยามอร์ฟีน โดยทำาให้เกิดการ
เปลีย่ นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และส่งต่อไปยังสมองเพือ่ ปรับให้เกิดความสมดุลตามความต้องการของอารมณ์ (Finniss,
Kaptchuk, Miller & Benedetti, 2010) ประสบการณ์ของบุคคล ได้แก่ กรณีตัวอย่างการสังเกต คำาพูด การชักชวน เหมือน
เป็นกระบวนการที่ไม่รู้สึกตัวแต่ในทางตรงกันข้าม ความคาดหวังคือความรู้สึกหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนสภาวการณ์ต่างๆ ได้เมื่อ
เกิดความเข้าใจและให้การยอมรับ (Koshi & Short, 2007)
1.2 ทฤษฎีของการจำาแนกตามการรับรูแ้ ละการตอบสนองทางธรรมชาติ (classical conditioning) ขึน้ อยูก่ บั การรับรูใ้ นอดีตและการตอบสนองทางธรรมชาติของบุคคลในด้านบวก ทำาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา เช่น
การหลัง่ ฮอร์โมน การตอบสนองทางภูมคิ มุ้ กัน (Finniss, Kaptchuk, Miller & Benedetti, 2010; Koshi & Short, 2007) การ
ให้ขอ้ มูลแก่กลุม่ ตัวอย่างว่า การนวดฝ่าเท้าช่วยบรรเทาปวดได้ ประกอบกับประสบการณ์ในอดีตของกลุม่ ตัวอย่างทีร่ บั รูว้ า่ การนวด
สามารถลดความปวดได้ จึงยอมรับว่าการนวดฝ่าเท้าสามารถลดความปวดได้ ดังนัน้ ระดับคะแนนความรูส้ กึ ปวดและความรูส้ กึ ทุกข์
ทรมานจึงลดลงหลังได้รับการนวดฝ่าเท้าหลอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอรรัตน์ พูนสะอาด (2543) ที่ว่าหลังได้รับ
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การนวดฝ่าเท้าหลอก ระดับความรูส้ กึ ปวดและระดับความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากความปวดลดลงจากคะแนนความรูส้ กึ ปวดเฉลีย่
ก่อนการนวด 4.39 คะแนนเป็น 3.83 คะแนน
2. ทฤษฎีการสัมผัส (touch) การใช้มือสัมผัสจะช่วยลดความตึงเครียดจากการทำาหน้าที่โดยรวมของ
ระบบประสาทและปฏิกิริยาอัตโนมัติภายในระบบลิมบิคซึ่งมีผลต่ออารมณ์ (Kim & Buschmann, 2004) ซึ่งการนวดกดจุด
สะท้อนถือเป็นการเยียวยาด้วยการสัมผัส (Lakasing & Lawrence, 2010) ปัจจุบันมีการใช้การสัมผัสบำาบัดมาเสริมในหลาย
อาการโดยเฉพาะทางด้านจิตใจและอารมณ์ การใช้มือลูบถึงแม้ไม่ได้นวดก็ทำาให้ความปวดลดลงได้ แต่ในการศึกษาครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ไม่ได้มกี ารเปรียบระดับความรูส้ กึ ปวดและระดับความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากความปวดหลังได้รบั การนวดแต่ละแบบกับกลุม่
ตัวอย่างที่ได้รับยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจทราบว่ากลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวจะมีระดับความรู้สึกปวดและ
ระดับความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากความปวด ณ ช่วงเวลาต่างๆ ลดลงด้วยหรือไม่
3. ทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม (psychosocial effort) การมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน บรรยากาศทีเ่ งียบ สงบเป็น
ธรรมชาติ เป็นส่วนตัว และการใช้คาำ พูดทีใ่ ห้กาำ ลังใจ (Dietrich & Abbott, 2012) การพูดคุยถามทุกข์สขุ ด้วยความเอาใจใส่ และให้
กำาลังใจอย่างเอือ้ อาทรทำาให้กลุม่ ตัวอย่างรูส้ กึ ปลอดภัย สงบ มีสมาธิ เกิดความผ่อนคลายทัง้ ร่างกายและจิตใจ เมือ่ ความตึงเครียด
ลดลง ความรูส้ กึ ปวดและความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากความปวดจึงลดลงด้วย
ข้อจำากัดของงานวิจัย
การนวดโดยใช้ผู้นวด 2 คนอาจทำาให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการนวดหลอกทราบว่าเป็นการนวดคนละแบบซึ่งอาจมีผล
ต่อการลดระดับความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดได้ และกลุ่มตัวอย่างอาจได้รับยาแก้ปวดก่อนนวด ซึ่ง
อาจจะมีผลต่อระดับคะแนนความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า การนวดทั้ง 2 แบบสามารถลดระดับความรู้สึกปวดและระดับความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความ
ปวดได้เมื่อวัดประสิทธิผลหลังการนวดทันที แต่จากการศึกษาด้านประสิทธิผลของการนวด พบว่า ประสิทธิผลของการนวด
กดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าสูงสุดอยู่ที่ 3-24 ชั่วโมง ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเปรียบเทียบก่อนการนวดกับหลังการนวดทันที
และหลังการนวด 3 ชั่วโมง
ผลการวิจัยสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. ควรนำาการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าหรือการนวดฝ่าเท้าหลอกมาเสริม เพื่อบรรเทาความรู้สึกปวดความรู้สึกทุกข์
ทรมานจากความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่มที่เกิดความปวดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในระยะลุกลาม
2. หน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ควรมีการเผยแพร่การนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า และการนวดฝ่าเท้าหลอกแก่ผู้
ป่วยและญาติเพื่อนำาไปดูแลต่อที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการสนับสนุนจากผู้บริหารให้ความรู้ด้านการนวดกดจุดสะท้อน
ที่ฝ่าเท้าแก่บุคลากรทางการพยาบาล หรือเปิดศูนย์ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการนวดเท้าแก่ผู้ป่วยและญาติที่สนใจนำาไปเป็นการ
ดูแลเสริมเพื่อลดปวดที่บ้าน
3. ควรบรรจุหลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าแก่นักศึกษาพยาบาลพร้อมทั้งออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ามและสามารถนำาความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลต่อไปได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำาไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการได้
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