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การนวดมีผลตอระบบตางๆ
ระบบกลามเนื้อ
1. กลามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น การไหลเวียนเลือดดีขึ้น
2. การขจัดของเสียของกลามเนื้อดีขึ้น เมื่อยลา นอยลง
3. กลามเนือหย
้ อหยอนลง ลดความเกร็ง
ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด
1. การไหลเวียนเลือดดีขึ้น(ชวยกระจายลมใหเดินสะดวก การ
ไหลเวียนเลือดแดง เลือดดํา น้ําเหลือง สะดวกขึ้น)
2. อาการบวมลดลง
3. อุณหภูมิสงู ขึ้น
ระบบสมองและระบบประสาท
1. กระตุนพลังประสาทสมองและสันหลังใหทํางานไดสะดวก
2. ลดอาการปวด รูสึกผอนคลายกลามเนื้อปลายทางที่เสนประสาท
เสนนั้นควบคุม เชน โรคอัมพาต แกอาการมึนงง ทําใหสมอง
แจมใส แกอาการปวดหัว
ระบบผิวหนัง
1. ทําใหการทํางานของตอมตางๆใตผิวหนังทํางานดีขึ้น
2. ผิวหนังเตงตึง เพราะเลือดมาเลี้ยงผิวหนังมากขึ้น
3. การดูดซึมยาทางผิวหนังดีขึ้น
4. ทําใหแผลเปนออนตัวลง

3
การนวดมีผลตอระบบตางๆ(ตอ)
ระบบหายใจ
1. การหายใจสะดวกขึ้น หายใจไดลึก รูสึกสดชื่นขึ้น
2. บรรเทาอาการหอบหืด
3. แกหายใจขัด ขัดยอกหนาอก
ระบบทางเดินอาหาร
1. การนวดทองทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร
การบีบตัวของกระเพาะอาหารและลําไส ชวยยอยอาหาร
2. ชวยการดูดซึมสารอาหาร ทําใหเจริญอาหาร
3. ชวยการขับถาย แกทองอืดทองเฟอ
จิตใจ
1. รูสึกผอนคลาย สบายกาย สบายใจ
2. รูสึกแจมใส กระฉับกระเฉง
3. ทําใหลดความเครียดและความกังวล
4. รูสึกอบอุน ไดรับความรัก ความเอาใจใส โดยเฉพาะสมาชิกใน
ครอบครัวชวยนวดใหแกกัน
ผลตอระบบฮอรโมน
1. กระตุนการหลั่งฮอรโมน มาควบคุมการทํางานของรางกาย
โดยเฉพาะฮอรโมนเอ็นโดฟน (ทําใหมีความสุข มีฤทธิ์ลดความ
เจ็บปวดทําใหเกิดความสบายตอรางกาย)
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ขั้นตอนการเริ่มตนนวด
ความพรอมของผูนวด
1. ตัดเล็บสั้น เพื่อปองกันเล็บกดบนผิวเนื้อ
2. ผูนวดมีสุขภาพดี ไมมีไข
3. เมื่อผูนวดพรอม ใหสวดมนตตามคาถาทายเลม
ความพรอมของผูถูกนวด/ผูปวย
1. แจงผูถูกนวดถามอาการหรือตําแหนงที่ปวดเมื่อย
2. สังเกตอาการที่ไมสามารถนวดได เชน มีจ้ําเลือดงาย
ภาวะการแข็งตัวของเลือดชา มีแผล มีไขสูงเกิน 38oC
3. ควรนวดผูปวยขณะที่ผูปวยทองวางหรือหลังอาหาร 1
ชั่วโมงไปแลว
วิธีการนวด
1.ระยะเวลาการกดนวดแตละครั้ง ใชเวลา 10 วินาที
โดยใชหลักการนับ 1-10 คือนับ1-3คอยๆกดลง นับ 4-8
ใหนิ่งไวมือไมสั่น นับ 9-10 คอยๆถอยมือออก
2. น้ําหนักมือที่เหมาะสมคือ ผูถูกนวดรูสกึ เจ็บเล็กนอย
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การนวดทานอนหงาย นวดเทาไกลตัว
ผูนวดนั่งบนสนเทาอยู
ปลายเทาผูถูกนวด

ผูถูกนวด นอนหงายขาซาย
เหยียดตรง ขาขวางอเขาและแบะ
ออกเล็กนอย

1. การนวดฝาเทาขวา 3 แนว

ใชโปงซอนนวดทั้ง 3 แนว โดยนวด วนไปตามแนว
2.นวดวอรมฝาเทา นองและตนขาดานใน

ใชสนมือสองขางนวดจากปลายเทา นอง ตนขาดานใน
(เวน ขอเทา ขอเขา) นวดขึ้น ลง 3 รอบ
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การนวดทานอนหงาย นวดเทาใกลตัว
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3. นวดวอรมนองและตนขาดานนอก
ผูนวดยืนเขาจับขาขวาของผู
ถูกนวด ตั้งเขากดเขาพับเขาใน

ผูนวดนั่งบนสน หันหนา
ไปปลายเทาอยูดานนอก
ของขาซายผูถูกนวด
1. นวดรองนิ้วเทา
ใชหัวแมมอื 2 ขางนวดร
อง
ง
นิ้วเทา นวดคลึงนิ้วเทาทุก
2.นวดแนวเสนขาดานนอก
ผูนวดนั่งคุกเขาอยูดาน
นอกของขาซายผูถูกนวด

3.1 ใชมือขวากดเขาซายของผูถูกนวด
และใชสนมือซายนวดตั้งแตหลังเทานอง–ใตเขา ขึ้นลง 3 รอบ
3.2 เลื่อนมือซายจับเขาซายของผูถูก
นวด แลวใชสนมือขวานวดจากเหนือ
เขาดานนอกถึงสะโพก ขึ้นลง 3 รอบ
4. นวดนองและตนขาดานใน
ผูนวดแบะขาผู
ถูกนวดออกแลวเลื่อนตัวไปดานปลายเทา
วด

ใชโปงทั้งสองวางตัดเฉียงกับแนว
นวดที่ 3 กดตรงปลายนิ้วแลวผลัก
ขึ้นเล็กนอย เริ่มนวดจากเหนือขอ
เทาถึงเขาและนวดจากเหนือเขาถึง
ตะโพก

4.1 ใชมอื ขวาจับเขาซายผูถูกนวดแบะออก ใชสน มือซาย กด
นวดจากเหนือขอเทาถึงใตเขา นวดขึ้นลง 3 รอบ
4.2 ใชสนมือซายหรือทัง้ สองขาง นวดจากเหนือเขาถึงขา
หนีบ นวดขึน้ ลง 3 รอบ
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การนวดแขนทานอนหงาย
1.การนวดแขนดานใน

ผูนวดจัดทาใหผูถูกนวดกาง
แขนออกตั้งฉากกับลําตัว
หงายมือ

2. การนวดแขนซายดานนอก
ผูนวดจับแขนซายของ
ผูถูกนวดคว่ําลง
งอศอกเล็กนอย

ผูนวดนั่งคุกเขาหัน
หนาไปทางศีรษะของ
ผูถูกนวด

ผูนวดนั่งคุกเขาหันหนาทาง
ศีรษะของผูถูกนวด
1.1 ใชโปงทั้งสองขางเรียงกัน
บนแนวนิ้วกลางของแขนซาย
นวดจากขอมือถึงใตพับขอศอก
1.2 ใชโปงคูวางตัดแนวนวด
นวดจากเหนือพับศอก-จุดรอง
กลามเนื้อสามเหลี่ยมดานใน
1.3 ใชฝามือนวดวอรมจาก
เหนือขอมือถึงตนแขน นวด
3 รอบ

2.1 ใชโปงคูวางบนแนวนิ้วกลางหลังแขนซาย 8 นิ้วโอบแขน
ไว เริ่มนวดจากแนวกึ่งกลางเหนือขอมือซายถึงขอพับศอก
ดานนอก และนวดจากเหนือขอพับศอกถึงกลามเนื้อ
สามเหลี่ยมเหนือรักแร
(ถาใชมือเดียวใหใชมือใกลตัวนวด มืออีกขางจับขอมือไว)
2.2 ใชฝามือทั้งสอง นวดวอรมจากแนวนิ้วกลางเหนือขอมือ
ขวาไปจนถึงกลามเนื้อสามเหลี่ยมระดับเดียวกับรักแร
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การนวดมือทานอนหงาย
1. การนวดฝามือซาย

เปลี่ยนขางแลวนวดขาขวาแขนขวาและมือขวา
ผูนวดจับขอศอก
ซายของผูถกู นวด
ใหตั้งฉากกับแขน

1.1 ใชนิ้วกอยสองขางสอดล็อคนิว้ หัวแมมือซายและใช
นิ้วกอยซายของผูถูกนวด โดยใหนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง
ของมือทั้งสองรองหลังมือผูถูกนวด
1.2 ใชโปงทั้งสอง นวดฝามือขวา นวดจากแนวกลางฝามือลง
ไปหาโคนนิ้ว แลว วน ออกตามขอบฝามือ นวดใหทั่วฝามือ
ทํา 2-3 รอบ
2.การนวดหลังมือและนิ้ว
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ผูนวดพลิกขอมือ
ของผูถูกนวดคว่ําลง

11.1 ใชโปงทั้งสองนวดหลังมือตาม
แนวรองนิ้วทั้งหา ทํา 2-3 รอบ
11.2 นวดคลงนวทละนวจนครบทง
ึ ิ้ ี ิ้
ั้
หานิ้ว ทํา 1 รอบ

การนวดทานอนตะแคงขวา
1.การนวดฝาเทาขวา
ผูถูกนวดนอนตะแคงขวา
ขาซายงอ สนเทาอยูตรงเขาขวา
ผูนวดนั่งคุกเขาอยูดานหลังดาน
ปลายเทาของผูถูกนวดแลววาง
เทาขวาบนหนาขาซายของผูนวด

1.1 ใชทองแขนซายนวดคลึง
เบา ๆ บนฝาเทาขวาใหทั่ว
1.2 ใชปลายแหลมของขอศอก
ซาย กดจุดใตเนินฝาเทาแลว
คอย ๆ ผอนน้ําหนักออก ทําตอ
จุดกลางฝาเทา จุดสนเทา จน
ครบ 3 จุด
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4. การนวดเอว หลัง ตนคอ ขมับ

การนวดทานอนตะแคงขวา
2.การนวดขาขวาดานใน(ขา
ลาง)

ผูนวดยืนเขา

2.1 ใชฝามือซายนวดฝาเทาขวา
2.2 เปลี่ยนใชสนมือขวาวางชิดกระดูกหนาแขง นวด
จากเหนือขอเทาถึงใตเขาและเหนือเขาถึงกนยอย (ใกล
กนยอยใหเก็บนิ้วมือไปดานหลัง) นวดขึ้นลง 2 - 3 รอบ

3.การนวดแนวขาซายดานนอก (ขาบน)
ผูนวดนั่งคุกเขา
หลังผูถูกนวด
3.1 ใชฝามือและสนมือซายนวดวอรม จาก
นิ้วกอยถึงใตพับเขา นวดขึ้นลง 2-3 รอบ
3.2 นวดจากเหนือพับเขาถึงตะโพก นวดขึ้นลง
2-3 รอบ (ใช 2 มือก็ได)
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ผูนวดนั่งคุกเขาอยู
ดานหลังของผูถูกนวด
4.1 โปงทั้งสองวางเรียงกันชิดแนวกระดูกสันหลัง นวดจาก
บั้นเอวถึงบา นวดขึ้นลง 2-3 รอบ
4.2 นวดตนคอ
4.3 นวดทายทอย 3จุด
4.4 นวดคลึงขมับ
4.5 นวดยอนกลับ จาก 4.4
ไป 4.3 และ4.2 นวด 2-3 รอบ

5.การนวดสะบักและไหล
และ ซซา ย
ผูนวดนั่งคุกเขา
อยูหลังผูถูกนวด
5.1 ใชมือขวาประคองไหลซาย ใชฝามือซาย วางแนบขอบ
สะบักใน นวดจากปลายสะบักไปหัวสะบัก หลังจากนั้นนวด
รอบ ๆ กระดูกสะบัก ทํา 2-3 รอบ
5.2 ใชมือซายจับตนแขนซาย ใชโปงขวานวดจากตนคอถึง
หัวไหล ทํา 2-3 รอบ
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การนวดทานอนตะแคงขวา
6. การนวดแขนซาย

ผูนวดยืนเขาอยู
ดานหลังของผูถูกนวด
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7. การนวดแขนดานนอก

ผูนวดยืนเขาอยูดาน
หลังของผูถูกนวด
7.1

6.1ใชมือซายจับมือซายตั้งฉากกับลําตัว ใชโปงขวานวด
รอบหัวไหลดานหลัง แลวใชนิ้วมือขวาทั้ง 4นวดหัวไหล
ดานหนาทํา 2-3 รอบ
6.2 นวดแขนซายดานหลัง (งางธนู) ทํา 2-3 รอบ
6.3 นวดแขนซายดานทองแขนทํา 2-3 รอบ

7.1 วางแขนแนบลําตัว นวดวอรมแขนดาน
นอกทํา 2-3 รอบ

8. เปลี่ยนขางนวด เริ่มนวด
จากทานอนตะแคงซาย ขอ 1-7

