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Background The feet have reflexological areas that correspond with different parts of

the body.  When different positions on the feet are stimulated, changes   in

the function of the corresponding organs happen.

Objective To investigate the effect of reflexology on the brain’s corresponding areas

on simple reaction time in healthy adults.

Methods Twenty-four healthy female participants, aged 21 - 30 years, were randomly

assigned to experimental group (foot reflexology on corresponding brain

areas, n = 12) and control group (light touch on corresponding brain areas,

n = 12). The participants were measured simple reaction time of the right

and left hands.

Results This results showed significant difference in simple reaction time after foot

reflexology and light touch on brain corresponding areas (P <0.05). There

was no significant difference in simple reaction time between testing by

right and left hand. Also, there was no significant difference in simple

reaction time between the experimental and control groups.
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Conclusion Both interventions of foot reflexology and light touch on brain’s corresponding

areas are able to decrease simple reaction time.
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เหตุผลของการทำวิจัย เท้ามีตำแหน่งการสะท้อนที่สามารถเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกาย เมื่อกระตุ้นตามตำแหน่งต่าง ๆ ของเท้าจะเกิดการสะท้อน

ไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงการทำงานของอวัยวะ

น้ัน ๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการนวดกดจุดสะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมอง

ต่อเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา ผู้ใหญ่ท่ีมีสุขภาพดี เพศหญิง จำนวน 24 คน อายุระหว่าง 21 - 30 ปี

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยการสุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (นวดกดจุด

สะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมอง, n = 12) และกลุ่มควบคุม

(แตะจุดสะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมอง, n = 12) โดยทำ

การวัดเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของมือขวาและมือซ้าย

ผลการศึกษา พบว่าหลังการนวดกดจุดและแตะเบา ๆ ที่จุดสะท้อนเท้าบริเวณที่

เช่ือมโยงกับสมอง เวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (P <0.05)  แต่ค่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายที่ทดสอบด้วย

มือขวาและมือซ้ายหลังการนวดกดจุดและแตะเบา ๆ ไม่มีความ

แตกต่างกันท้ังการนวดกดจุดเท้าขวาและเท้าซ้าย และค่าเวลาปฏิกิริยา

อย่างง่ายทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน

สรุป การนวดกดจุดและแตะเบา ๆ ที่จุดสะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับ

สมองมีผลต่อการลดลงของเวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย

คำสำคัญ การนวดกดจุดสะท้อนเท้า, บริเวณท่ีเช่ือมโยงกับสมอง, เวลาปฏิกิริยา

อย่างง่าย.
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เท้าถือเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่รองรับ

น้ำหนักตัวของร่างกายขณะตั้งตัวตรง รับการเคลื่อนไหว

และรับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใต้ฝ่าเท้า

โดยเฉพาะในขณะยืนและเดิน แล้วส่งข้อมูลไปที่สมอง

เพื่อประมวลผลให้เกิดการตอบสนองที่เหมาะสม  ทำให้

ร่างกายสามารถปรับตัว รักษาท่าทางและการเคลื่อนไหว

ของร่างกายให้เหมาะสม  และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(1,2) แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมการ

ดำรงชีวิต เช่น การสวมรองเท้าตลอดเวลา การใส่รองเท้า

แน่นจนเกินไป การสวมรองเท้าส้นสูงนานเกินไป หรือ

การเดินบนพื้นที ่เรียบเกินไป อาจเป็นสาเหตุให้ความ

สามารถในการรับรู ้ความรู ้สึกของฝ่าเท้าลดลง ทำให้

การตอบสนองช้าลง  ประสิทธิภาพในการปรับท่าทางให้

สมดุลลดลงจึงเสี่ยงต่อการล้มได้ง่ายขึ้น(1,3) ดังนั้นเท้าจึง

เป็นอวัยวะที่ควรได้รับการดูแลและให้ความสำคัญไม่น้อย

ไปกว่าอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย วิธีการรักษาสุขภาพเท้า

มีอยู่หลายวิธี เช่น การใส่รองเท้าแบบพิเศษ การนวด

เป็นต้น

การนวดเป็นศาสตร์ที ่ได้ร ับการยอมรับอย่าง

แพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย

การนวดจัดอยู่ในการรักษาของแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การนวดเพื่อ

ผ่อนคลายและการนวดกดจุดสะท้อน ในทางศาสตร์ของ

การนวดกดจุดสะท้อน  พบว่าเท้ามีตำแหน่งการตอบสนอง

ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

ซึ่งเรียกว่า แถบบำบัด (zone therapy) โดยมีทั้งหมด 10

แถบ แบ่งเป็นข้างซ้าย 5 แถบและข้างขวา 5 แถบ แต่ละ

แถบเริ ่มจากศีรษะไปสิ้นสุดที ่มือและเท้า เช่น ฝ่าเท้า

ซีกซ้ายบ่งบอกถึงอวัยวะซีกซ้าย (เช่น หัวใจ ม้าม ไต

กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้เล็ก) ส่วนฝ่าเท้าซีกขวาบ่งบอกถึง

อวัยวะซีกขวา (เช่น ถุงน้ำดี ตับ ไส้ติ่ง) เมื่อถูกกระตุ้นที่

ตำแหน่งต่าง ๆ ของฝ่าเท้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ได้ พื้นที่ของฝ่าเท้าที่สัมพันธ์กับ

อวัยวะต่าง ๆ เรียกว่า พื้นที่สะท้อนของอวัยวะนั้น ๆ มี

ท้ังหมด 62 จุด  ซ่ึงเช่ือมโยงกับอวัยวะท่ีสำคัญท้ัง 62 แห่ง

เช่น ส้นเท้าเป็นพื ้นที ่สะท้อนของกระดูกเชิงกราน

นิ้วแม่เท้าเป็นพื้นที่สะท้อนของศีรษะ เป็นต้น(3 - 7) ดังนั้น

เท้าจึงเป็นจุดศูนย์รวมของสุขภาพ การกดบนพ้ืนท่ีสะท้อน

ต่าง ๆ สามารถวินิจฉัยว่าส่วนใดของร่างกายเกิดความไม่

สมดุลหรือผิดปกติและยังกดจุดบนพื้นที่สะท้อนเพื่อแก้ไข

ภาวะไม่สมดุลให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พื ้นที ่สะท้อนบริเวณสมอง เช่น สมองใหญ่

สมองเล็ก และก้านสมอง พบอยู่บริเวณน้ิวหัวแม่เท้าท้ัง 2

ข้าง สมองเป็นอวัยวะสำคัญทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวล

ผล ควบคุม และสั่งการให้เกิดการตอบสนอง ต่าง ๆ ที่มี

ประสิทธิภาพ เช่น การเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังทำหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การเข้าใจ และความจำ(3,4) ทั้งนี้

การนวดกดจุดบริเวณนี้อาจส่งผลให้มีการทำงานของ

ระบบประสาทส่วนกลางดีขึ้น จากการศึกษาผลของการ

นวดกดจุดสะท้อนบริเวณสมอง  ส่วนใหญ่ทำการศึกษา

ถึงผลการนวดจุดสะท้อนฝ่าเท้าซึ่งช่วยลดอาการเครียด

ปวดศีรษะ หรือไมเกรน (8 - 12) อย่างไรก็ตามยังไม่พบ

การศึกษาผลของการนวดกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่

ฝ่าเท้าต่อการตอบสนองของสมอง ดังนั้นในการศึกษา

วิจัยนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจผลการศึกษาผลของการกดจุด

สะท้อนฝ่าเท้าบริเวณสมองต่อการตอบสนองของสมอง

การประเมินการตอบสนองหรือทำงานของสมองสามารถ

ประเมินได้หลายวิธี เช่น การวัดคลื ่นไฟฟ้าของสมอง

(electroencephalography; EEG) และวัดเวลาปฏิกิริยา

(reaction time; RT) เวลาปฏิกิริยา คือเวลาต้ังแต่มีส่ิงเร้า

มากระตุ้นจนกระทั่งเริ่มมีการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการวัด

เวลาในกระบวนการประมวลผลข้อมูล (information

processing) ของสมอง(13) การวัดวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่รุกล้ำ

เข้าไปในร่างกาย (non-invasive) สามารถทำได้ง่าย

สะดวก และไม่มีอันตรายใด ๆ ไม่มีความเจ็บปวด  ดังน้ัน

ในการศึกษาวิจัยนี้ได้วัดการตอบสนองของสมองโดยวัด

เวลาปฏิกิริยา

จากทฤษฎีแถบบำบัดหากทำการกดจุดกระตุ้น

ฝ่าเท้าด้านไหนอวัยวะที่สัมพันธ์กับจุดสะท้อนด้านนั้นจะ

ถูกกระตุ้น(5,6) เช่นถ้ากดจุดสะท้อนบริเวณสมองของฝ่า
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เท้าขวา สมองซีกขวาควรจะถูกกระตุ้น แต่จากการควบคุม

การสั ่งการของสมองพบว่าสมองซีกขวาจะถูกควบคุม

การทำงานของร่างกายซีกตรงข้าม(14) เช่น สมองซีกขวา

ควบคุมการทำงานของแขนและขาข้างซ้าย ดังน้ันการวิจัย

นี้คาดว่าการนวดกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าข้าง

หนึ่ง จะกระตุ้นการทำงานของสมองข้างเดียวกันและส่ง

ผลให้การตอบสนองของเท้าด้านตรงข้ามทำงานดีขึ้น

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัคร จำนวน 24 คน(15)

อายุระหว่าง 21 - 30 ปี(16) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มทดลอง (นวดกดจุดสะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับ

สมอง) 12 คน และกลุ่มควบคุม (แตะจุดสะท้อนเท้าบริเวณ

ที่เชื่อมโยงกับสมอง) 12 คน โดยวิธีการสุ่ม อาสาสมัคร

ทุกคนถูกวัดการเปลี่ยนแปลงของเวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย

ก่อนและหลังจากการนวดกดจุดสะท้อนเท้าบริเวณที ่

เช่ือมโยงกับสมอง  โดยอาสาสมัครได้ถูกคัดเลือกจากนิสิต

บุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลภายนอกจาก

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จากการทำแบบ

สอบถามการคัดกรองอาสาสมัคร ประวัติการเจ็บป่วย และ

ความสามารถของการทำงานของสมอง

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้า มีดังน้ี

อาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดี อายุระหว่าง 21 -

30 ปี  มีดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) ระหว่าง

18.5 - 24.9 กิโลกรัม/เมตร2  สามารถเข้าใจคำส่ัง หรือคำ

อธิบายต่าง ๆ ได้  มีความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ

และไม่มีประวัติการเจ็บป่วยทางจิต (mental disorder)

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออก มีดังน้ี

ความสามารถในการทำงานของสมอง   22

เม่ือทดสอบโดย mini mental state examination (MMSE)

ฉบับภาษาไทย, ดื ่มเครื ่องดื ่มผสมแอลกอฮอล์เป็น

ประจำ, สูบบุหร่ีเป็นประจำ, มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง โรคหลอดเลือดน้ำเหลือง

อักเสบ อุดตัน เป็นต้น, มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูก

และกล้ามเนื้อบริเวณแขนและขา เช่น กระดูกหักบริเวณ

รยางค์แขนและขา, มีปัญหาทางระบบประสาทเช่น

อาการชาบริเวณปลายมือและเท้า  มีแผลท่ีฝ่าเท้า  ต้ังครรภ์

หรือมีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์ในช่วงเวลาในการทำการวิจัย

อยู่ระหว่างมีประจำเดือน และมีไข้

อาสาสมัครท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ  ถูกคัดกรอง

ทำการทดสอบเวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย และการนวดกดจุด

สะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมองในห้องทดลองที่

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลาใน

การทำการทดลอง 1 ชั่วโมงต่อคน โครงการวิจัยนี้ได้ผ่าน

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากมหาวิทยาลัย

นเรศวร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การนวดกดจุดและการทดสอบเวลาปฏิกิริยา

อย่างง่ายทำในการศึกษาห้องทดลองปราศจากเสียงภายใน

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ก่อนทำการนวด

กดจุดและการทดสอบเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายอาสาสมัคร

ต้องไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของคาเฟอีน หรือเคร่ืองด่ืม

ที่มีฤทธิ์กระตุ้นต่อระบบประสาทอย่างน้อย 12 ชั่วโมง(17)

ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการทดสอบเป็นเวลา

24 ช่ัวโมง(18) และไม่รับประทานอาหารมาก่อนการทดสอบ

อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง(19)

อาสาสมัครแต่งกายด้วยชุดที่ไม่รัดแน่นจนเกิน

ไป นอนบนเตียงในท่านอนหงาย จัดท่าให้อาสาสมัคร

นอนอยู่ในท่าที่สบายและผ่อนคลาย  อาสาสมัครในกลุ่ม

ทดลองถูกนวดกดจุดสะท้อนเท้าบริเวณที่เชื ่อมโยงกับ

สมอง ทั้ง 2 ข้างโดยนักวิจัยคนที่ 1 ลำดับการนวดกดจุด

มีความเท่าเทียมกันด้วยการสุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ดังนี้ 1) นวดกดจุดที่เท้าขวา-เท้าซ้าย และ 2) นวดกดจุด

ที่เท้าซ้าย-เท้าขวา ซึ่งการนวดกดจุดแต่ละข้างห่างกัน

30 นาที  ทำเช่นเดียวกันในกลุ่มควบคุม โดยก่อนเริ่มทำ

การนวดกดจุดอาสาสมัครถูกวัดเวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย
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ของมือขวาและมือซ้ายโดยนักวิจัยคนที่ 2 ซึ่งนักวิจัย

คนที่ 2 ไม่ทราบว่าอาสาสมัครเป็นกลุ่มทดลอง หรือกลุ่ม

ควบคุม จากนั้นผู้วิจัยเริ่มกดบริเวณกลางฝ่าเท้าก่อน 3

นาที เพื่อทำให้ระบบประสาทร่างกายผ่อนคลาย และเริ่ม

นวดกดจุดสะท้อนเท้าบริเวณท่ีเช่ือมโยงกับสมองคือบริเวณ

กลางนิ้วหัวแม่เท้าและโคนนิ้วหัวแม่เท้า ในกลุ่มควบคุม

ทำการแตะเบา ๆ บริเวณเดียวกันกับกลุ่มทดลอง ค้างไว้

จุดละ 15 วินาที จุดละ 5 ครั้ง โดยมีช่วงพัก 15 วินาที

อาสาสมัครถูกวัดเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของมือท้ัง 2 ข้าง

อีกครั ้งทันทีหลังจากการทำการนวดกดจุดสะท้อนเท้า

บริเวณที่เชื่อมโยงกับสมองแต่ละข้างเสร็จ

วิธีการตรวจวัดเวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย (simple reaction

time)

อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ที่ระดับความสูงพอดีโดย

เท้าวางราบบนพื้น  อาสาสมัครถูกวัดเวลาปฏิกิริยาอย่าง

ง่ายโดยใช้แสงเป็นตัวกระตุ้น และใช้นิ้วชี้ของมือทั้งข้าง

ขวาและซ้ายวางที่ปุ่มตอบสนอง ลำดับการถูกทดสอบมี

ค่าเท่าเทียมกันด้วยการสุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี

1) ตอบสนองด้วยมือขวา-มือซ้าย และ 2) ตอบสนองด้วย

มือซ้าย-มือขวา แต่ละการทดสอบหยุดพัก 1 - 2 นาที

อาสาสมัครต้องกดปุ่มตอบสนองด้วยมือให้เร็วที่สุดเมื่อ

เห็นแสงไฟ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ทำการทดสอบ 15

ครั้ง แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล (data collecting

form) จากนั้นตัดค่าที่เร็วที่สุดออก 3 ค่า และตัดค่าที่ช้า

ท่ีสุดออก 3 ค่า แล้วนำค่าท่ีเหลือ 9 ค่ามาหาค่าเฉล่ีย

การวิเคราะห์ทางสถิติ

คุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่อายุ น้ำหนัก

ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย และคะแนน MMSE แสดงค่าเป็น

mean  standard deviation  การทดสอบการแจกแจง

ปกติใช้วิธี Kolmogorov Smirnoff test และเปรียบเทียบ

ลักษณะทางกายภาพระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

โดยวิธี t-test ค่าท่ีได้ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P <0.05

เวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย (simple reaction time)

ก่อนและหลังนวดกดจุดสะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับ

สมอง แสดงค่าเป็น mean   standard error of the mean

ทดสอบการแจกแจงปกติ ใช้วิธี Kolmogorov Smirnoff

test การเปรียบเทียบค่าปฏิกิริยาอย่างง่ายของการนวด

กดจุดทั้งเท้าขวาและเท้าซ้าย วิเคราะห์ด้วยวิธี mixed

design analysis of variance (ANOVA) โดยกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมเป็นปัจจัยระหว่างกลุ่ม และการทดสอบ

เวลาปฏิกิริยาด้วยมือขวาและมือซ้าย และการทดสอบ

เวลาปฏิกิริยาก่อนและหลังนวดกดจุดเป็นปัจจัยภายใน

กลุ่มค่าท่ีได้ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P <0.05

ผลการศึกษา

1. คุณลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics)

ข้อมูลพื ้นฐานของอาสาสมัครในกลุ ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม แสดงดังตารางท่ี 1 จากการศึกษาพบว่า

อายุ  น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย และคะแนน MMSE

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P >0.05) ระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม

ตารางท่ี 1. แสดงคุณลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics)

อายุ (ปี) 23.50  2.91 22.92  2.43
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 52.58  5.30 54.25  5.61
ส่วนสูง (เซนติเมตร) 160.25  4.51 159.08  5.78
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2) 20.47  1.72 21.39  1.58
คะแนน MMSE 26.00  3.21 2800  2.25

กลุ่มทดลอง (n = 12) กลุ่มควบคุม (n = 12)
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2. เปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย

เวลาปฏิกิร ิยาอย่างง่ายของการทดสอบด้วย

มือขวาและมือซ้าย ทั้งในการนวดกดจุดที่เท้าขวาและ

เท้าซ้าย ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแสดงดังตารางท่ี 2

และรูปท่ี 1

ตารางท่ี 2. แสดงเวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย (ms)

     กลุ่มทดลอง (n = 12)                      กลุ่มควบคุม (n = 12)

เท้าขวา ก่อนนวดกดจุด หลังนวดกดจุด ก่อนนวดกดจุด หลังนวดกดจุด
มือขวา 0.320  0.013 0.299  0.011 0.304  0.013 0.294  0.015
มือซ้าย 0.325  0.014 0.305  0.011 0.298  0.012 0.282  0.007
เท้าซ้าย ก่อนนวดกดจุด หลังนวดกดจุด ก่อนนวดกดจุด หลังนวดกดจุด
มือขวา 0.320  0.013 0.304  0.014 0.303  0.013 0.289  0.009
มือซ้าย 0.325  0.014 0.294  0.005 0.298  0.012 0.291  0.009

รูปที่ 1. เปรียบเทียบค่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายระหว่างก่อนและหลังการนวดกดจุดสะท้อน (* = P <0.05)
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2.1 เปรียบเทียบค่าเวลาปฏิกิร ิยาอย่างง ่าย

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ผลเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของการนวดกดจุดเท้าขวา

พบว่าค่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของปัจจัยหลัก

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ (F(1, 22) = 1.783, P =.195,
p

2 =.008)

ผลเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของการนวดกดจุดเท้าซ้าย

พบว่าค่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของปัจจัยหลัก

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ (F(1, 22) = 1.604, P =.068, 
p

2 = .070)

2.2 เปรียบเทียบค่าเวลาปฏิก ิร ิยาอย่างง ่าย

ระหว่างก่อนและหลังการนวดกดจุดสะท้อน

ผลเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของการนวดกดจุดเท้าขวา

พบว่าค่าเวลาปฏิกิริยาหลังการนวดกดจุดสะท้อน

เท้าบริเวณที่เชื ่อมโยงกับสมองลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนนวดกดจุด (F (1, 22) =

8.469, P = .008, 
p

2= .028) ดังรูปท่ี 1

สำหรับผลของปัจจัยร่วมระหว่างเวลาที่ทดสอบ

(ก่อนและหลัง) และกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม)

พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (F(1, 22) = 0.424,

P =.522, 
p

2= 1)

ผลเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของการนวดกดจุดเท้าซ้าย

พบว่าค่าเวลาปฏิกิริยาหลังการนวดกดจุดสะท้อน

เท้าบริเวณที่เชื ่อมโยงกับสมองลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนนวดกดจุด (F (1, 22) =

6.327, P = .020, 
p

2 = .223) ดังรูปท่ี 1

สำหรับผลของปัจจัยร่วมระหว่างเวลาที่ทดสอบ

(ก่อนและหลัง) และกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม)

พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (F (1, 22) = 0.796,

P =.382,
p

2 = .035)

2.3 เปรียบเทียบค่าเวลาปฏิกิร ิยาอย่างง ่าย

ระหว่างการทดสอบโดยใช้มือขวาและมือซ้าย

ผลเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของการนวดกดจุดเท้าขวา

พบว่าค่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของปัจจัยหลัก

ระหว่างการทดสอบโดยใช้มือขวาและมือซ้าย ไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติ (F(1, 22) = 0.310, P =.862,

 
p

2=.001)

สำหรับผลของปัจจัยร่วมระหว่างมือที่ใช้ทดสอบ

(มือขวาและมือซ้าย) และกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (F(1, 22)

= 0.773, P =.389, 
p

2 = .028) และผลของปัจจัยร่วม

ระหว่างมือที่ใช้ทดสอบ (มือขวาและมือซ้าย) และเวลาที่

ทดสอบ (ก่อนและหลัง) ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ

เช่นกัน (F(1, 22) = 0.056, P =.815, 
p

2 = .002)

ผลเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของการนวดกดจุดเท้าซ้าย

พบว่าค่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของปัจจัยหลัก

ระหว่างการทดสอบโดยใช้มือขวาและมือซ้าย ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ (F(1, 22) = 0.084, P =.775, 
p

2 =

.004)

สำหรับผลของปัจจัยร่วมระหว่างมือที่ใช้ทดสอบ

(มือขวาและมือซ้าย) และกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (F(1, 22)

= 0.007, P = .933, 
p

2 = .000) และผลของปัจจัยร่วม

ระหว่างมือที่ใช้ทดสอบ (มือขวาและมือซ้าย) และเวลาที่

ทดสอบ (ก่อนและหลัง) ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ

เช่นกัน (F(1, 22) = 0.065, P =.802, 
p

2 = .003)

วิจารณ์และสรุป

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลการนวดกดจุด

สะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมองต่อเวลาปฏิกิริยา

อย่างง่ายโดยการทดสอบด้วยมือขวาและมือซ้าย ในการ

ศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 21 - 30 ปี และดัชนีมวลกายอยู่ในช่วงปกติ

(18.5 - 24.9 กิโลกรัม/เมตร2) เนื่องจากอายุ เพศ และ

ดัชนีมวลกายมีผลต่อเวลาปฏิกิริยา(20-31) นอกจากนี้ช่วง

อายุและดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

มีความคล้ายคลึงกัน
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การศึกษานี้พบว่าค่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายของ

ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน และ

ยังพบว่าหลังจากนวดกดจุดหรือแตะเบา ๆ ที่จุดสะท้อน

เท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมอง ค่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย

ลดลงเมื ่อเทียบกับก่อนนวดกดจุด นอกจากนี้ค่าเวลา

ปฏิกิริยาอย่างง่ายท่ีทดสอบด้วยมือท้ัง 2 ข้างหลังการนวด

กดจุดหรือแตะเบา ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งการนวด

กดจุดที่เท้าขวาหรือเท้าซ้าย

อย่างไรก็ตามเมื่อทำการนวดกดจุดที่เท้าขวาพบ

ว่าค่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายที่ทดสอบด้วยมือข้างซ้ายมี

แนวโน้มลดลงมากกว่าการทดสอบด้วยมือข้างขวา ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีแถบบำบัดของการนวดกดจุดสะท้อน

เท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมองแถบบำบัดมีทั้งหมด 10

แถบ แบ่งเป็นข้างขวา 5 แถบและข้างซ้าย 5 แถบถ้า

นวดกดจุดสะท้อนเท้าข้างขวาส่งผลกระตุ้นการทำงาน

ของอวัยวะข้างขวาท่ีอยู่ในแถบบำบัดเดียวกัน  ในทางกลับ

กันถ้านวดกดจุดสะท้อนเท้าข้างซ้ายส่งผลกระตุ้นการ

ทำงานของอวัยวะข้างซ้าย ดังนั้นเมื่อนวดกดจุดสะท้อน

เท้าที่เท้าขวา อาจจะมีผลกระตุ้นการทำงานของสมอง

ซีกขวา(3,7) เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมองควบคุมการ

ทำงานของร่างกายซีกตรงข้าม(14) ถ้ากระตุ้นการทำงาน

ของสมองซีกขวาก็ส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายมีการทำงาน

ดีขึ้นแต่สำหรับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าที่เท้าซ้ายพบว่า

เวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายเมื่อทดสอบด้วยมือทั้ง 2 ข้างมีค่า

ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงความแตกต่าง

ของผลการนวดกดจุดสะท้อนเท้าบริเวณที่เชื ่อมโยงกับ

สมองที ่เท้าขวาและเท้าซ้ายด้วยเครื ่องมือที ่สามารถ

ประเมินการทำงานของสมองได้โดยตรง เช่น เครื่องวัด

คล่ืนไฟฟ้าสมอง (EEG), functional magnetic resonance

imaging (fMRI) ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี ้พบว่าเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายเมื ่อ

ทดสอบด้วยมือทั้ง 2 ข้างในกลุ่มควบคุมมีแนวโน้มลดลง

มากกว่ากลุ่มทดลองทั้งหลังการนวดกดจุดที่เท้าขวาและ

เท้าซ้าย ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของแรงกด

ถึงแม้ได้มีการศึกษาถึงผลของความแตกต่างระหว่าง

แรงกดอยู ่หลายการศึกษา (32 - 40) ดังการศึกษาของ

Papathanassoglou ED. และ Mpouzika MD.(32)  ซ่ึงศึกษา

ผลความแตกต่างของแรงกดต่อการตอบสนองของประสาท

อัตโนมัติ  พบว่าการกดเบา ๆ (light pressure) มีผล

กระตุ้นระบบประสาทซิมพา เทติก (sympathetic) แต่ถ้า

สัมผัสเบา ๆ (gentle touch) ส่งผลกระตุ้นระบบประสาท

พาราซิมพาเทติก (parasympathetic)  อย่างไรก็ตาม

การศึกษานี้ยังไม่สามารถสรุปถึงผลความแตกต่างของ

แรงกดที่ใช้ใน การกดจุดสะท้อน  นอกจากนี้ยังไม่มีการ

ศึกษาถึงผลความแตกต่างของแรงกดต่อเวลาปฏิกิริยา

ซ่ึงเวลาปฏิกิริยาสามารถบ่งบอกถึงการทำงานของสมองได้

ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลความแตกต่างของ

แรงกดต่อการทำงานของสมองต่อไปในอนาคต อย่างไร

ก็ตาม การศึกษาน้ีพบว่าการนวดหรือการแตะเบา ๆ ท่ีจุด

สะท้อนเท้าบริเวณที ่ เช ื ่อมโยงกับสมองมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงเวลาปฏิกิริยาอย่างง่าย ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้

ว่าการแตะเบา ๆ ที่จุดสะท้อนเท้าบริเวณที่เชื่อมโยงกับ

สมองอาจจะมีผลต่อการกระตุ้นทำงานของสมอง
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