
การนวดกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 
     นางมนตรี  รัตนมณี   

รองผู้อ านวยการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา๔ จังหวัดตรัง 

 
การนวด เป็นตัวช่วยที่จะกระตุ้นความตื่นตัวของกล้ามเนื้อ บริเวณท่ีต้องการนวดได้ดี ขณะเดียวกัน   

สามารถช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวบริเวณท่ีต้องการ และช่วยในการกระตุ้นการท างานของเส้นเลือด กล้ามเนื้อ       
และต่อมต่างๆ ของร่างกายให้ท างานดีขึ้น การนวดจึงมีความส าคัญต่อการบ าบัดและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
แก่เด็กพิการเป็นอย่างยิ่ง ดังที่สุดารัตน์  สุวรรณพงศ์  และคณะ  ได้นิยามความหมายการนวดไว้ในคู่มือนวดไทยเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพเด็กพิการไว้ว่า การนวดไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพของชนชาติไทยสืบทอดมาช้า
นาน จากการสั่งสมประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนมีหลักในการปฏิบัติ และวิธีการที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว การนวดไทยเป็นการดูแลสุขภาพ โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการ การนวดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจไป
พร้อมๆกัน คือท าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย การไหลเวียนเลือดดีขึ้น การยืดหยุ่นดีขึ้น ช่วยให้สุขภาพดี สดชื่น 
กระปรี้กระเปร่า ผ่อนคลายทั้งกายและใจไปพร้อมๆกัน การนวดไทยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพเด็กพิการ ได้น าหลัก
และวิธีการนวดไทยมาประยุกต์ใช้กับเด็กพิการ การนวดไทยมีประโยชน์หลายประการ เหมาะที่จะน ามาใช้ในการผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ ช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายท างานได้ดีขึ้น เช่น ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบการย่อยอาหาร 
ระบบหายใจ การขับถ่ายอุจจาระดีขึ้น ที่ส าคัญการนวดไทยจะช่วยให้เด็กพิการนอนหลับได้ดี หลับง่ายและหลับนาน  

นางสาวญานีกร  รอดเพชร พ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ศูนย์การเรียนเด็กพิการอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง          
มีบุตรเป็นเด็กพิการทางสมอง และเป็นผู้ที่ให้การดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนาการลูกที่พิการ ใฝุเรียนใฝุรู้เรื่องการ
ช่วยเหลือคนพิการ  โดยเฉพาะเรื่องการนวดเพ่ือน าความรู้เรื่องการนวดมาพัฒนาและฟ้ืนฟูลูกของตนเอง แม้มีลูก
พิการทางสมองแต่เธอก็มิย่อท้อ ยอมรับและเข้าใจในสภาพความบกพร่องของลูก  จึงศึกษาหาความรู้ เพื่อความเข้าใจ
เกี่ยวกับความผิดปกติของลูก  รวมทั้งหาแนวร่วมในการช่วยเหลือ และดูแลลูกให้ถูกต้องจากการปรึกษาแพทย์  หรือ
ผู้ท าการบ าบัดรักษา  น าลูกเข้ารับการบ าบัดรักษา ดูแลและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องที่บ้าน  โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูร่างกาย
โดยวิธีการนวด  เป็นเรื่องท่ี  นางสาวญาณีกร  รอดเพชร  ภูมิใจมากเพราะเธอใช้วิธีการนวดตามที่อบรม            
และศึกษาจากเพ่ือนร่วมงานมาใช้กับน้องติวลูกของเธอตั้งแต่เริ่มต้นควบคู่ไปกับโปรแกรมการฝึกอ่ืนๆร่วมด้วย   

เด็กชายพรเทพ  แซ่ตั้น (น้องติว) มีความพิการในกลุ่มอาการเด็กดาวน์  น้องจะมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ตั้งแต่เกิดจึงได้มีการนวดเพ่ือการกระตุ้นร่างกายของน้องตั้งแต่แรกเกิดเพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อให้มี
ความแข็งแรง  เริ่มที่ช่วงอายุ0-1ปี  จะกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็ด-มัดใหญ่   โดยการนวดฝุาเท้าและกล้ามเนื้อต้นขา  
และกระดูกสันหลังด้วยการกดจุดตามเส้นเลือดหรือท่ีเรียกกันในภาษานวดว่า  ร่องเส้น  เพ่ือการกระตุ้นเส้นเลือดให้
เลือดไหลหมุนเวียนดีขึ้นและเร่งสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงท าให้น้องติว ชันคอได้เร็วขึ้น การนวดแต่ละครั้งจะเฝูา
สังเกตความก้าวหน้าพัฒนาการของกล้ามเนื้อในจุดต่าง  เช่น  ฝุาเท้า  แขน  ขา  กระดูสันหลัง  กล้ามเนื้อบนใบหน้า  
ต้นคอ เป็นต้น หลังการนวดในแต่ละท่าของการนวดของน้องในทุกๆสองอาทิตย์/ในการนวด/ครั้ง ผลปรากฏว่า    
น้องติวสามารถชันคอได้เองช่วงอายุ  8 เดือน    
 ในช่วง1-2ปี  นวดเหมือนเดิม แต่เพ่ิมการฝึกนั่งยองโดยจับให้นั่งตักจับเข่าพับเหมือนการนั่งทั่วไป  แต่ผู้ฝึก
จะนั่งซ้อนหลังแล้วเอ้ือมมือมาด้านหน้าสอดมือเข้าใต้เข่า กอดมือไว้ใต้เข่า แล้วยกตัวนักเรียนขึ้นแล้วนับ1-20/ครั้ง/นับ
1-20 จ านวน...4-5..../ครั้งในการฝึกต่อครั้ง   และเฝูาสังเกตความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังการนวดของน้องติว
หลังจากนวดไปสองอาทิตย์/  น้องติวจะเริ่มนั่งได้นานขึ้นจนกระทั่งนั่งได้เองเมื่อผ่านการนวดภายในเวลา 2 เดือน
หลังจากได้ให้การบ าบัดน้องติวโดยการกดจุดและนวดดังกล่าว 



ในช่วงอายุ2-3ปี   นวดด้วยวิธีเดิมทุกครั้งก่อนการฝึกพัฒนาการด้านอื่นของน้อง  เพ่ือช่วยให้กล้ามเนื้อ
พร้อมที่จะท าการฝึก   โดยการฝึกไปตามข้ันตอนของพัฒนาการของเด็กคือเมื่อนั่งได้ก็จะฝึกการคลานต่อไป           
การฝึกคลานก็จะจับน้องติว ให้คุกเข่าลงโดยผู้ฝึกจะจับช่วงสะเอวของน้องไว้เพ่ือปูองกันไม่ให้น้องล้มฟุบลงไปข้างหน้า 
ฝึกแบบนี้ไปประมาณ 2 สัปดาห์  ก็สังเกตได้ว่าน้องสามารถคุกเข่าได้ระยะเวลานานขึ้น  สังเกตกล้ามเนื้อมือและแขน
เริ่มมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น 

การฝึกคลานเมื่อมือและแขนเริ่มมีกล้ามเนื้อมากข้ึนแล้ว  การนวดกล้ามเนื้อก็จะเริ่มด้วยการกดจุดเส้น
บริเวณสะโพกและใต้ขาเพ่ือกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและให้เส้นใต้สะโพกและเส้นเอ็นร้อยหวายมีการยืดหยุ่นเพื่อ
ลดอาการเกร็งชาวงเวลาฝึก 

หลังจากนั้นก็ฝึกให้คลานเข่าแล้วสังเกตความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและพัฒนาการการคลาน                  
ในเวลา2สัปดาห์แรกจนถึงเดือนที่4จึงเริ่มคลานเองได้ 

ในช่วงอายุ  3  - 4  ปี   ขั้นตอนการยืน   จะนวดกดจุดบริเวณสะโพก  -  ขา  -  เอ็นร้อยหวาย 
หลังจากนั้นจะฝึกยืนโดยใช้หมอนรองสูงขึ้นมาประมาณเข่าของน้องติว  ตั้งไว้ด้านหลังของน้องเพ่ือปูองกันเวลาน้องล้ม
ลงจะได้มีหมอนรองรับน้องจะไม่เจ็บ(ใช้หมอนเพื่อการปูองกันอันตรายที่จะเกิดจากการล้มเมื่อน้องฝึกการยืน   และ
การฝึกนั้นก็จะใช้พื้นที่ริมฝาผนังบ้านหรือที่ฝาผนังห้องของศูนย์การเรียนฯเพื่อปูองกันการล้มทั้งตัวของเด็ก     
หลังจากนั้นสังเกตพัฒนาการของน้องติว   ตั้งแต่การเริ่มฝึกยืน ยืนทรงตัว  สามารถยืนได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือเมื่อ
อายุ4ขวบ   

ในช่วงอายุ 4 – 5 ปี   จะเริ่มนวดพร้อมทั้งการท ากายภาพบ าบัดไปพร้อมๆกันทั้งตัว  แล้วกดลงตามร่องเส้น
ของกระดูกสันหลังเพ่ือกระตุ้นให้กระดูกสันหลังแข็งแรง  เพื่อเตรียมความของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังเพ่ือฝึกการ
ยืน การทรงตัวในการฝึกเดิน  หลังจากนั้นก็จะใช้กระบอกเวียนร่วมด้วยในการฝึกเดินโดยให้นักเรียนจับจนกระทั่งเริ่ม
เดินได้  และเดินได้อย่างคล่องแคล่ว  ย้ าว่าก่อนการฝึกทุกครั้งทุกท่าจะสังเกตพัฒนาการก่อนจึงจะเริ่มการฝึกใน
ขั้นตอนต่อไป  เมื่อพบว่าเด็กยังไม่สามารถท าได้ตามท่ีก าหนด   ก็จะปรับวิธีการฝึก เช่น  จะใช้วิธีการนวดกระตุ้น
กล้ามเนื้อและกดจุดร่องเส้น โดยการนับ  จาก 1-  20   เพ่ิมเป็น  1-  30  หลังจากนั้นก็จะสังเกตพัฒนาการความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็น 2สัปดาห์เหมือนเดิม  หากพบว่าเด็กพร้อมแล้วก็ฝึกเดินในข้ันตอนต่อไป  

ในช่วงอาย5ุขวบถึงปัจจุบัน  ขั้นตอนการฝึกเดิน  ผู้ฝึกจะยืนซ้อนหลังน้องติวยื่นมือสองไปด้านหน้าสอดมือ
เข้าใต้วงแขนน้องติว  เพื่อปูองกันการล้ม  แล้วฝึกเดินโดยผู้ฝึกเดินแนบไปกับล าตัวเด็กเพ่ือฝึกให้เดินไม่ถ่างขา  ใช้
ระยะเวลาในการฝึกวันละ  4- 5 ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน  2เมตร  ใช้เวลาฝึกข้ันตอนนี้  2- 3  เดือน พบว่าเด็กไม่สามารถ
วางฝุาเท้าได้เรียบสังเกตพบว่าฝุาเท้าน้องยังกลมๆอยู่ก็กลับมานวดฝุาเท้ากับส้นเท้าเพ่ือให้ฝุาเท้าแบนหรือแผ่กว้าง
ออกให้เท้าได้รับน้ าหนักตัวได้  พบว่าใช้เวลาจุดนี้ประมาณ 2  เดือน/และฝึกเดินไปด้วยพร้อมกัน  หลังจากนั้น  2 
เดือน เมื่อพบว่าน้องสามารถวางฝุาเท้าได้เรียบเสมอกับพ้ืนเมื่ออายุได้  5  ปีเต็ม ใช้การฝึกนี้ไปจนกระทั่งอายุได้  5ปี  
5เดือนน้องสามารถย่างก้าวเดินได้ด้วยตนเอง  โดยใช้ของหรือขนมเป็นเปูาล่อให้เดินมาหาผู้ฝึก  จากระยะใกล้ๆ        
1ช่วงแขน    แล้วถอยระยะห่างออก  เป็นศอก  เป็นวา  และค่อยๆเพิ่มระยะออกมาตามความสามารถการเดิน   
สามารถเดินได้คล่องเม่ืออุ  6  ขวบ หลังจากนั้นน้องก็หัดเริ่มปีนบันไดเอง   โดยเราต้องเฝูาระวัง  จนปัจจุบัน  7  ขวบ



จึงฝึกการช่วยเหลือตนเองเช่นการแปรงฟัน  สวมเสื้อผ้า  ฯลฯน้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกอย่างแล้ว  หลังจาก
นี้ก็จะแก้ไขการพูดการใช้ภาษาของน้องต่อไป 
  จากประสบการณ์ที่ใช้ฝึกกับน้องติว ซึ่งเป็นบุตรของเธอเองนั้น   นางสาวญานีกร  รอดเพชร จึงได้น าข้ันตอน
และวิธีการทั้งหมดมาใช้กับเด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนย์ฯประจ าอ าเภอย่านตาขาวตามความจ าเป็นในการช่วยเหลือ
ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป  จึงท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอีกหลายคน  เช่น  น้องซัน(ดชอาซัน เอ็มบุตร)     
ปัจจุบันเด็กสามารถยืนเกาะกับอุปกรณ์ฝึกยืนได้แล้ว   
  คุณค่าของการนวด ส่งผลให้ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น พังผืด ท าให้ยืดคลาย ลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ การ
เคลื่อนไหวของร่างกายสะดวกข้ึนการไหลเวียนของโลหิตท าให้หลอดเลือดยืดขยายการไหลเวียนของเลือดแรงข้ึน    ท า
ให้ร่างกาย สดชื่น เสริมสร้างการท างานของอวัยวะระบบประสาท ท าให้เกิดการกระตุ้นของระบบประสาท ความรู้สึก
ตอบสนองต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีข้ึน มีความตื่นตัว ในการท างานข้อต่อกระดูก ท าให้การเคลื่อนไหวคล่องขึ้น ยืด
อายุการใช้งานอารมณ์และจิตใจ ท าให้ผ่อนคลาย รู้สึกอบอุ่น 

ถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลใช้วิธีการนวดกับเด็กพิการ   และใช้วิธีการนวดด้วย ความอ่อนโยน นุ่มนวล 
และสม่ าเสมอ จะท าให้เด็กพิการรู้สึกผ่อนคลาย การนวดนั้นสามารถบ าบัดได้ทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่แขน โดยใช้
วิธีการลูบตั้งแต่ต้นแขนไปยัง ปลายแขน ลูบไปกลับ หรืออาจจะบีบคลึงและก็ปล่อย ซึ่งจะช่วยให้เด็กผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อในส่วนที่เกร็งได้เป็นอย่างดี ส่วนขาจะท าในลักษณะเดียวกันกับแขน   ส่วนต่อมา คือคอด้านหลังของลูก จะ
ใช้วิธีลูบจากต้นคอตรง บริเวณท้ายทอย ไปจนถึงแนวไหล่ โดยใช้ 2 มือ นวดสลับซ้ายขวาลงมา ที่แนวกลางตัว นวดใน
ลักษณะเลขแปด โดยเริ่มจากกลางหลังค่อยๆ นวดวนเป็นวงกลมขึ้นไปทางไหล่ซ้าย ผ่านต้นคอไปยังไหล่ขวา จากนั้น 
เฉียงลงมาที่เอว และก้นด้านซ้าย ผ่านแก้มก้นซ้าย และขวา จากนั้นวนขึ้นมาบรรจบที่จุดเดิม คือจุดแนวกลาง
หลัง นอกจากนี้ยังมีการนวดท้อง ซึ่งจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหาร ของเด็กพิการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะคลึง
ตามแนวล าไส้ใหญ่จาก ขวาไปซ้าย หรือหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยเริ่มคลึงจากต้นขาข้างซ้าย คลึง เป็นวงกลมขึ้นไป
จนถึงใต้กระดูกหน้าอก จากนั้นวนไปมุมขวาของท้อง และมากลับมาที่ต้นขาข้างซ้ายใหม่ อย่างไรก็ดีการนวดท้องต้อง
ท าอย่างสม่ าเสมอ   และไม่ควรใช้แรงกดมากเกินไป  ต้องวิเคราะห์สภาพร่างกายเด็กด้วยเพื่อปูองกันการเจ็บของเด็ก
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน  
 การพัฒนาเด็ก พิการแต่ละคน ไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงใดหรือจะมีปัญหาอุปสรรค
ใดๆเข้ามาในกระบวนการเติบโตของเด็กแต่ละคน   พัฒนาการของเด็กปกติจึงเป็นแนวทางในการจัดท าโปรแกรม
กระตุ้นพัฒนาการ แก้ไข กระตุ้นจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของพัฒนาการแต่ละด้าน โดยไม่จ าเป็นต้องเร่งรัดตามอายุจริง
ของเด็กพิการ   พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพิการควรประเมินเด็กโดยเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านไป และ
ความสามารถที่เพ่ิมข้ึนของพัฒนาการจากการฝึกตามโปรแกรมการฝึกต่างๆ  พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพิการ  
และคนท างานด้านเด็กพิการ มีเรื่องต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการเติบโตของเด็กพิการอีกมากมาย โดยมีเปูาหมาย คือ
การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ได้สูงสุด ส่วนความส าเร็จระหว่างทางก่อนถึงเปูาหมายนั้นคือการได้เรียนรู้      
และสั่งสมประสบการณ์เพ่ือการก้าวต่อไปอีก และประสบการณ์นั้นๆสามารถน าไปพัฒนาเด็กพิการคนอื่นๆต่อไป   

 
 
 
 
 



สารบรรณ 

1. http://kb.hsri.or.th/dspace/ คู่มือการนวดไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเด็กพิการ 

    สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์; ประพจน์ เภตรากาศ; รัชนี จันทร์เกษม; มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา; สถาบันสุขภาพวิถีไทย;        

    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพตัวอย่างการนวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลูบและคลึงเท้า  ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองลูบไล่ลงมาตามร่องกระดูกเท้าด้านขวาของผู้ถูกนวด ที่อยู่ระหว่าง
นิ้วก้อยกับนิ้วนางและนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้ โดยลูบขึ้นไปจนถึงข้อเท้า ออกแรงกดสม่ าเสมอ แล้วให้คลึงกลับลงมาถึง
โคนนิ้วเท้า ลูบขึ้นไปแล้วคลึงลงมาใหม่ ท าสลับไปมาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นท่าต่อไป 

 

 

 

 

 

   

ผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดเบา ๆ ที่กล้ามเนื้อเหนือข้อเท้าท้ังสองข้างของผู้ถูกนวด กดไล่มาจนถึง
กล้ามเนื้อน่อง เว้นข้อพับบริเวณน่อง กดจนถึงโคนขาบริเวณใต้สะโพก โดยออกแรงกดเบา ๆ จากนั้นค่อย ๆ เพ่ิมแรง
กด กดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที แล้วคลายท าสลับไปมา 



  

 

 

 

 

 

 

ผู้นวดใช้มือทั้งสองข้างวางลงบนกระดูกสันหลังของผู้ถูกนวดบริเวณก้นกบ ใช้ปลายนิ้วทั้งสี่ (นิ้วหัวแม่มือ) สัมผัสกับ
ส่วนที่นวด ลูบจากก้นกบ ขึ้นไปจนถึงท้ายทอย ลูบขึ้นไปอย่างช้า ๆ ออกแรงกดท่ีปลายนิ้วทั้งสี่ทั้งสองข้าง ท าสลับไป
มาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นท่าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นวดวางนิ้วมือทั้งสี่ให้อยู่ที่เอวด้านซ้ายใกล้กระดูกสันหลังบีบกล้ามเนื้อบริเวณเอว โดยใช้นิ้วหัวแม่มือบีบเข้าหานิ้วทั้ง
สี่ บีบกล้ามเนื้อจากเอวมาจนถึงท้ายทอยตามแนวกระดูกสันหลัง ท าสลับไปมาจากเอวจนไปถึงท้ายทอยแล้วจึง
เปลี่ยนไปบีบเอวด้านขวา ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นท่าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพขั้นตอนฝึกคลาน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกคลานก็จะจับน้องติว  ให้คุกเข่าลงโดยผู้ฝึกจะจับช่วงสะเอวของน้องไว้เพ่ือปูองกันไม่ให้น้องล้มฟุบลงไป
ข้างหน้า 

 

 

 

 

 

 



ภาพขั้นตอนการฝึกยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกยืนโดยใช้หมอนรองสูงขึ้นมาประมาณเข่าของน้องติว  ตั้งไว้ด้านหลังของน้องเพ่ือปูองกันเวลาน้องล้มลงจะ
ได้มีหมอนรองรับน้องจะไม่เจ็บ(ใช้หมอนเพื่อการปูองกันอันตรายที่จะเกิดจากการล้มเมื่อน้องฝึกการยืน   และการฝึก
นั้นก็จะใช้พ้ืนที่ริมฝาผนังบ้านหรือท่ีฝาผนังห้องของศูนย์การเรียนฯเพื่อปูองกันการล้มทั้งตัวของเด็ก   
 

 


