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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

‘ศาสตรการนวด’ ชวยพอแมบําบัด ‘เด็กพิเศษ’ 
 

  

         
คุณแมกําลังนวดฝาเทาใหลูกนอย 

 “การนวด” ถือเปนตัวชวยหนึ่งที่ทําใหเด็กรูสึกผอนคลาย ทั้ง กลามเนื้อ และสภาพจิตใจ โดยเฉพาะเด็ก
พิเศษ เชน เดก็ออทิสติก การ นวดจะชวยใหมีพฤติกรรมการนอน และทักษะการสื่อสารทางสังคมที่ดีข้ึน 
ไมตางกับเด็กสมองพิการ และเด็กกลุมอาการดาวนทีก่ารนวด จะชวยให เด็กมีพฒันาการดานกลามเนื้อดี
ข้ึน  
   

 จากประโยชนการนวดขางตน ทําใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฆ จัดโครงการออกกําลังกายบําบัดดวยการนวด

สําหรับเด็กพิเศษขึ้น เพื่อใหพอแมที่มีลูกเปนเด็กพิเศษ ทั้งเด็กที่บกพรองทางดานสติปญญา เด็กออทิสติก เด็กที่

บกพรองทางการเรียนรู เด็กพิการ ไดรับการดูแลทาง ดานรางกาย และจิตใจผานกิจกรรมการนวดอยางถูกวิธี สามารถ

นําไป ปฏิบัติกบัลูกที่บานได  

  

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับประจําวนัที่  ๑๖   เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒   หนา    
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ดร.พัชรชศักดิ์ ธัญประจันบาน 

 “ดร.พชัรชศักดิ์ ธัญประจันบาน” หัวหนาโครงการออกกําลัง กายเพื่อการบําบดั ในโครงการเสริมสราง
จิตสํานึกสาธารณะในนิสิตเพื่อ พัฒนาบณัฑิตในอุดมคติไทย ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เลาวา การนวดเปนวิธีทางการแพทย ชวยสรางใหรางกายมีสมรรถภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะระบบกลามเนื้อ และระบบไหลเวียนโลหิต  
  

 รวมทั้งเปนการเคลื่อนไหวขอตอ ชวยในการบริหารกลามเนื้อใหแข็งแรงขึ้น เกิดการเคลื่อนไหว และทําใหเกิดการ

ไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ชวยใหขอ ตอเคลื่อนไหวไดเปนมุม และทําใหกลามเนื้อไดคลายตัวหดตัวไปพรอมกัน รวมไป

ถึงการนวดทองจะชวยใหระบบการขับถายของเด็กดีขึ้น  

  

 ดาน “ผศ.ดร.รัตติยา จนิเดหวา หรือ “ครเูล็ก” อาจารยประจํา สาขากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ผูมีประสบการณทางกายภาพบําบัด 25 ป รวมทั้งมีความรูดานการนวด 
สัมผัส บอกวา การนวด เปนตัวชวยที่จะกระตุนความตื่นตัวของกลามเนื้อ บรเิวณที่ตองการไดด ี
ขณะเดียวกันสามารถชวยใหกลามเนื้อบริเวณที่ตอง การคลายตัวไดเชนกัน  
  

 เพราะฉะนั้น การนวดสัมผัสจึงมีความหมาย ถาพอแมทําดวย ความออนโยน นุมนวล และสม่ําเสมอ เด็กจะรูสึกผอน

คลาย ซึ่งการนวด บําบัดเริ่มไดทุกสวน ตั้งแตแขน โดยใชวธิีการลูบตั้งแตตนแขนไปยัง ปลายแขน ลูบไปกลับ หรือ

อาจจะบีบคลึงและก็ปลอย ซึ่งจะชวยใหเด็ก ผอนคลายกลามเนื้อในสวนที่เกร็งไดเปนอยางดี สวนขาจะทาํในลักษณะ 

เดียวกันกับแขน  

  

 สวนตอมา คือคอดานหลังของลูก จะใชวิธีลูบจากตนคอตรง บริเวณทายทอย ไปจนถึงแนวไหล โดยใช 2 มือ นวด

สลับซายขวาลงมา ที่แนวกลางตัว นวดในลักษณะเลขแปด โดยเริ่มจากกลางหลัง คอยๆ นวดวนเปนวงกลมขึ้นไปทาง

ไหลซาย ผานตนคอไปยังไหลขวา จากนั้น เฉียงลงมาที่เอว และกนดานซาย ผานแกมกนซาย และขวา จากนั้นวน 

ขึ้นมาบรรจบทีจุ่ดเดิม คือจุดแนวกลางหลัง  

  นอกจากนี้ยังมีการนวดทอง ซึ่งจะชวยใหระบบการยอยอาหาร ของเด็กพิเศษมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะ
คลึงตามแนวลําไสใหญจาก ขวาไปซาย หรือหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยเริ่มคลึงจากตนขาขางซาย คลึง เปน
วงกลมขึ้นไปจนถึงใตกระดกูหนาอก จากนั้นวนไปมุมขวาของทอง และมากลับมาที่ตนขาขางซายใหม 
อยางไรก็ด ีการนวดทองตองทําอยาง สม่ําเสมอ และไมควรใชแรงกดมากเกินไป  
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 ดานขอควรระวังในการนวดกายภาพที่พอแมควรรู ครูเล็กแนะวา ไมควรออกแรงกดมากเกินไป ที่สําคัญไมควรกดขยี้ 

เพราะวากลามเนื้อ ของเด็กพิเศษจะมีความตงึตัวที่ผิดปกติอยูแลว ถาคุณพอ หรือคุณแมทาํ ผิดจังหวะ อาจทําให

ความตึงตัวของกลามเนื้อถูกกระตุน และยับยั้งไมทัน ดังนั้นการออกแรงเปนเรื่องสําคัญ สวนทิศทางการนวด ไมคอยมี

ปญหา เพราะไมมีจุดมุงหมายเพื่อลดบวม แตถาจะลดบวมตองนวดจากสวนปลาย ไปสวนตนเทานั้น  

  

 
ครูเล็กแนะวิธีจับเด็กพิเศษอยางถูกวิธ ี

 อยางไรก็ดี นอกจากนวดสัมผัสแลว การทํากายภาพในเด็ก พิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพรองทางประสาทยนต 

(การเคลื่อนไหว) หรือเด็ก CP สามารถฝกกระตุนตามพัฒนาการของเด็กได เชน การทรงตัว ฝกเคลื่อนไหวในทาตางๆ 

ซึ่งจะชวยยนระยะเวลาในการปรับตัวเองของ เด็กใหงายขึ้น สามารถทําไดตั้งแตแรกเกิด  

  

 การจะทํากายภาพบําบัดในเด็กพิเศษที่บาน คุณพอคุณแมตอง เขาใจพัฒนาการของเด็กปกติดวย รวมไปถึงตองรู

องคประกอบการเคลื่อน ไหวที่สําคัญ เชน การทํางานในทาเหยียดเพื่อตานแรงโนมถวงของโลก ซึ่งคอเดก็ควรจะชัน

ขึ้นไดกอน พอชันขึ้นไดแลว ส่ิงที่ตามมาคือลําตัวเริ่ม ชันตาม ขณะเดียวกนั แขนขาก็เร่ิมที่จะทํางานได จากนั้นจะเริ่ม

มีเปล่ียน ถายน้าํหนัก และหมนุลําตัว และศีรษะในที่สุด ครูเล็กอธิบาย  

  

 สําหรับวิธีการจับเด็กพิเศษ เปนสิ่งสําคัญที่พอแมตองรูหลัก การจบัอยางถูกวิธีดวย เชน ทาการอุม พอหรือแมควร

สอดมือเขาใตรักแร ของเด็ก โดยจับเพื่อควบคุมไหล ใหแขนไปขางหนา ศีรษะอยูในแนวกึ่ง กลาง และใหลําตัวมีการ

หมุนเล็กนอย จากนั้นจึงยกตัวลูกขึ้นโดยขาของ เด็กงอที่สะโพก และเขา สวนการอุมที่ผิด คือการอุมเด็กจากลําตัว 

หรือ หิ้วจากมือแลวยกขึ้นมา หรือการซอนศรีษะขึ้นมา  

  

 นอกจากนี้ยังมีทาการอุมในทานอนคว่ํา ทาํไดโดย มือหนึ่งตอง สอดเขาระหวางขาเด็กไปวางควบคมุที่ทอง อีกมอื

สอดใตรักแรเด็กมาโอบ ตนแขน หรือใตศอกเด็กอีกขางหนึ่ง จากนั้นคุมแขนเด็กใหไปขางหนา เพื่อใหเด็กมีการควบคุม

ศีรษะไดดีขึ้น  

  

 สวนเด็กมีลักษณะที่จะเหยยีดมาก เกินไป เชน ศีรษะ หรือตัวจะเหยยีดไปหมด แนะนําใหพอหรือแมจับตัว 
เด็กใหงอ แตลักษณะการจับงอคือ ใหคอกม กับงอเขา และงอสะโพก ทํา ใหลําตัวทั้งลําตัวมกีารงอลง ซึ่ง
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จะชวยยับย้ังแรงตึงที่ผิดปกติในดาน เหยียดลงได  

  

 สวนแขน พยายามจบัใหแขนลูกมีลักษณะยืน่ไปขางหนา เหยียดตรงไปตามแนวกลางลําตัว ไมควรปลอยแขนใหลูก

กางในทิศทาง ใดก็ได เพราะจะทําใหแขนใชการไมได เนื่องจากไมไดรับการกระตุน ขณะที่ขา ถาเด็กมีความผิดปกติ

ดานการเหยียด ควรจับขาใหงอ เพื่อให สะโพก และเขามีการงอ  

  

 ดังนั้นการเปลี่ยนผาออม ขณะที่ลูกนอน ไมควร ใหลูกเหยียดขาทั้งสองขางข้ึน แตควรใหงอขา อยางไรก็ดี 
ทาที่อันตราย และไมแนะใหเด็กทํา คือทาที่เด็กนั่งแบะขาออกทั้งสองขาง (แบะขาออก เหมือนทาเปด) 
เพราะจะทําใหกลามเนื้อตงึเกินไป  
   

 การกระตุนในสวนตางๆ ของรางกาย ควรบอกลูกดวยวา ตอน นี้กําลังอยูที่ตรงไหน และตองการใหลูกขยับตรงสวน

ไหน เชน ตอนนี้อยู ที่มือ เพราะจะทําใหลูกเรยีนรูสวนตางๆ ของรางกายไปในตัวดวย ลูกจะได เคลื่อนไหวในสวนนั้น

ไดถูกตอง ซึ่งเปนการสงความรูสึกยอนกลับที่ไป สมอง ที่สําคัญสายตาแม และเด็กควรประสานกันตลอด ทั้งนี้เพื่อ

สราง ความอบอุน และสานสายใยรักระหวางพอแมลูก ครูเล็กฝาก  

  

 
พรอมหนาอบอุนพอแม-นองมิน้ท (เด็ก CP) 

 สอดรับกับ คุณแมจินตนา สนธิรักษ อาย ุ45 ป คุณแมนอง มิ้นท เด็กที่มีความบกพรองทางประสาทยนต หรือเด็ก 

CP เลาวา ตอนนี้ นองอายุ 10 ป 10 เดือน เขาใจ และมพีฒันาที่ดีกวาแตกอนมาก เพราะ เธอจะนวดใหลูกเปนประจํา 

เพราะสังเกตวาลูกรูสึกผอนคลาย และมใีบ หนายิ้มแยม ราเริงทุกครั้งที่ไดรับการนวด รวมไปถึงกลามเนื้อท่ีตึง และ 

เกร็งจะเริ่มคลายตัว และเคลื่อนไหวไดดีขึ้น  

  

 สวนมากจะนวดแขน และขา ซึ่งแขนนองจะบิด เมื่อไดบีบ คลึง และนวด แขนลูกจะมีแรงมากขึ้น เปรียบเทียบจาก

เมื่อกอน กลามเนื้อสวน แขนจะออนแรงมาก ดังนั้นจึงแนะนําใหพอแมที่มีลูกเปนเด็กพเิศษ หันมา นวดสัมผัสใหลูก 

เพราะนอกจากกระตุนกลามเนื้อสวนที่ตึง และเกร็งแลว ลูกจะไดรับความรัก และความอบอุนจากการสัมผัสของแมอกี
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ดวย คุณแมจินตนาเผย  

  

 การนวด ถือเปนศาสตรตัวชวยหนึ่งที่จะทําใหเด็กที่มคีวามตอง การพิเศษ ไดรับการผอนคลาย แตบางครั้ง
คุณพอคุณแมเองตองมีความรู และความเขาใจดานพฒันาการของลูกดวย เพราะกลามเนื้อของเด็กพิเศษ 
จะมีความตึงตัวที่ผิดปกติอยูแลว ดังนั้นถาจับ หรือใชการนวดที่ผดิวิธีอาจ สงผลตอกลามเนือ้ของเด็กได  
  

 

 


