
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนถือเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีญาติหรือผู้ดูแลและคนในชุมชนมีส่วนร่วม เนื่องจาก
ความพิการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท าให้ผู้พิการไม่สามารถด ารงชีวิตได้เทียบเท่าคน
ปกติ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ ท าให้ขาดการดูแลรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ลดลง รวมถึงการ
เป็นภาระต่อญาติและผู้ดูแล 
 

1.กระสวยกดเส้น  

การกดจุดเป็นการกระตุ้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายด้วยวิธีทาง
ธรรมชาติ และสรรพคุณของการกดจุดสามารถระงับโรคต่างๆ ได้ดี จนร่างกาย
แข็งแรงและสุขภาพทางจิตก็แจ่มใสขึ้นไปด้วย การกดและกระตุ้นอย่างถูกต้อง  ยัง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้บรรดาเหล่าอวัยวะทุก
ส่วนท างานกันได้อย่างสมบูรณ์ ไม่สะดุดติดขัดหรือเสื่อมสภาพไป ช่วยเสริมความ
ต้านทานโรคและสร้าง ความแข็งแรงให้แก่เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เราอีกด้วย การ
กดจุด นั้นไม่ยุ่งยาก  
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                    มานวดเท้ากันเถอะ 

 

การนวดเท้าเป็นการนวดที่ส่วนต่างๆ ของเท้าเพื่อป้องกันและรักษาโรค 
การนวดเท้าสามารถนวดได้หลายส่วน เพื่อกระตุ้นอวัยวะต่างๆ กัน ได้แก่ การนวด
ฝ่าเท้า หลังเท้าด้านในและด้านนอก เป็นต้น 

 

 

ประโยชน์ของการนวดฝ่าเท้า 
1. ช่วยส่งเสริมสุขภาพ โดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด น้ าเหลือง และ

ระบบภูมิคุ้มกัน 
2. ช่วยป้องกันโรค เช่น ท้องผูก หัด ปวดศีรษะ ฯลฯ และช่วยล้างพิษและ

ก าจัดของเสีย 
3. ช่วยท าให้การท างานของร่างกายทั้งหมดสมดุล 
4. ช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพจิต คือ ลดภาวะเครียดและทกให้เกิดการผ่อน

คลายอย่างล้ าลึก 
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2. นมสาว 
นมสาว มีสองขนาด เล็ก-ใหญ่ ท าจากไม้ที่ถูกน าไปไสแต่งรูปทรง

ให้ดูคล้ายกับหน้าอกของผู้หญิง สิ่งนี้ไม่ได้มีไว้ส าหรับวางทับกระดาษอย่างที่คนรุ่น
ใหม่บางคนเข้าใจ แต่แท้จริงแล้วนมสาว ใช้นวดแก้ปวดเมื่อยช่วงเอวและโคนขา 
ด้วยหลักการวางตัวเราเองเพื่อทิ้งน้ าหนักส่วนที่ต้องการนวดลงไปบนนมสาว และ
ต้องใช้เทคนิค เน้น นิ่ง หน่วง นาน เช่น อาการปวดเมื่อยโคนขา เมื่อรู้จุดก็เน้นนวด
เฉพาะจุดนั้น โดยวางจุดปวดไว้นิ่งๆ แล้วหน่วงหรือลงน้ าหนักให้เพียงพอที่เรารู้สึก
ได้ ส่วนระยะเวลาจะนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวรู้สึกผ่อนคลายแล้วหรือยัง 

การใช้นมสาวมีข้อควรระวัง คือ อย่าใช้กับแนวกระดูก เช่นสันหลัง 
ต้นคอ หรือต าแหน่งที่มีอาการบวมแดง อักเสบ มีแผลเด็ดขาด ท่ีส าคัญอย่าน าไปใช้
หนุนรองต้นคอแล้วหลับ เพราะบริเวณดังกล่าวมีหลอดเลือดใหญ่ การนอนหลับแล้ว
ลงน้ าหนักนานเกินไปจะท าให้เสี่ยงบาดเจ็บเกิดเคล็ดขัดยอก หรือรบกวนการ
ไหลเวียนเลือดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนวดด้วยนมสาว 
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3.กังหัน 
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วสัดุทีใ่ช ้

1. ด้าย หรือ เชือกขนาดเล็ก 
2. กะลามะพร้าวที่ใช้แล้ว 
 

วธิีท า 
1. น ากะลามะพร้าวที่ใช้แล้วมาตัดให้เป็นวงกลมตามขนาดที่ต้องการ แล้ว

ขัดให้สะอาด 
2. เจาะรูตรงกลาง 2 รู ห่างกันประมาณ 2-3 มม. 
4. เอาด้ายความยาวประมาณ 60 ซม. ร้อยผ่านรูแรกและรูที่ 2 แล้วน า

ปลายมาผูกติดกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของการออกก าลังกายด้วยกังหันและลูกหวือ 

 ไม่มีการเคลื่อนไหวของส่วนร่างกายการออกก าลังกายประเภทนี้ เป็นการออก
ก าลังกายโดยวิธีการเกร็งกล้ามเนื้อ ไม่มีการเคลื่อนไหว  อวัยวะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า STATIC EXERCISE คือการออกก าลังกายอยู่กับที่    การท างานของกล้ามเนื้อหดตัว 
แต่ไม่สั้นลง  มีแรงดึงที่เอ็นหัวท้ายของกล้ามเนื้อจริง  แต่ไม่มี      การเคลื่อนไหวของข้อ
ต่อเลย  เช่น  การจับยึดถือสิ่งของ  การจับราวโหนรถเมล์  หรือการออกแรงผลักวัตถุที่
ไม่ได้เคลื่อนที่  การยืนดันผนังตึก  การดึงที่นั่งเก้าอี้ขึ้น ขณะที่ตัวนั่ งอยู่  การดึงลูกหวือ 
วิธีการจับยึดอย่างนี้ อยู่กับแรงเกร็งกล้ามเนื้อทั้งสิ้น  การเกร็งกล้ามเนื้อแบบไม่เคลื่อน
อวัยวะนี้  ถ้าได้มีการท าบ่อยๆ ก็ถือว่าเป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง  ซ่ึงให้ผลต่อ
กล้ามเนื้อเช่นเดียวกับการออกก าลังกายแบบเคลื่อนที่ สามารถสร้างความแข็งแรงและ
ขนาดของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้  แต่ก็จะให้ผลน้อยในบางส่วน  คือ  ไม่ได้ออกก าลังข้อ
กระดูกด้วย  ส่วนข้อได้เปรียบของการออกก าลังกายแบบนี้ คือ  เวลาออกก าลังกายไม่
ต้องใช้บริเวณมาก  แม้ขณะนั่งท างานอยู่บนเก้าอี้ ก็สามารถจะออกก าลังกายส่วนของ
ร่างกายได้หลายส่วน การออกก าลังกายแบบนี้ จะไม่ได้ผลต่อการท างานของระบบหัวใจ
และหลอดเลือดเลยข้อควรระวังของการออกก าลังอยู่กับที่ คือ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรค
ความดันโลหิตสูง  ไม่ควรใช้วิธีการออกก าลังกายวิธีนี้                หากไม่มีแรงต้านทาน
จากภายนอก ตัวเราจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อให้เต็มที่ และคงไว้เป็นเวลา  5 – 10 วินาที จึง
ผ่อนแรง  ควรท าวันละ 5 ครั้ง  โดยไม่จ าเป็นต้องท าในช่วงเวลาที่ติดต่อกัน  ถ้าท า
ติดต่อกันจะต้องมีเวลาพักระยะการเกร็งกล้ามเนื้อแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า 1 นาที  การ
ปฏิบัติเช่นนี้สามารถท าให้กล้ามเนื้อส่วนที่ฝึกนั้นแข็งแรงได้ การฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อแบบนี้มีประโยชน์มาก ส าหรับผู้ไม่มีเวลาเฉพาะเพื่อการออกก าลังกาย  ผู้ที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ เช่น ข้ออักเสบ  ข้อเสื่อม  มีการบาดเจ็บที่ข้อ หรือหลังการผ่าตัด  
เพราะการฝึกแบบนี้ สามารถท าได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์  ไม่ต้องเสียเวลาและสถานที่  
และไม่เป็นอันตรายต่อข้อต่อ 
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5. หมอน้อย  

ประโยชนข์องการนวดดว้ยหมอนอ้ย 

1. การนวดช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดและน้าเหลืองไหลเวียนดีขึ้น 

2. การนวดช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณที่บวมลดลง แต่ไม่ควรนวดบริเวณที่มี
การอักเสบอาจทาให้บวมมากขึ้น 

3. ท าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย คลายความเกร็ง 

4. ท าให้ผังพืดอ่อนตัวลง ท าให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้น และอาการ
เจ็บปวดลดลง 

5. ท าให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังมากขึ้น ท าให้ผิวหนังเต่งตึง 

6. เพิ่มความตึงตัวของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ กระเพาะอาหาร และ
ล าไส้ 
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7. เกิดการบีบตัวของกระเพาะอาหารและล าไส้ ท าให้เจริญอาหาร ท้องไม่
อืดไม่เฟ้อ 

8. ช่วยให้ผ่อนคลาย คลายเครียด สบายใจ 

9. ท าให้รู้สึกแจ่มใส กระฉับกระเฉง 

10. ท าให้จิตใจอบอุ่น มั่นคง จากการสัมผัส ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครอบครัวหากได้ท าการนวดต่อกัน 

6. เครื่องซิทอพั 

ประโยชนข์องการออกก าลงักายดว้ยเครือ่งซทิอัพ 

การออกก าลังกายด้วยการเล่นท่าซิทอัพนี่แหละครับคือเทคนิคในการ
บริหารร่างกาย จะช่วยให้มีการสลายไขมันที่ส่วนหน้าท้อง ท่าซิทอัพเป็นท่าออก

ก าลังกายที่จะต้องใช้แรงในการเล่นท่าสูงกว่าท่าอื่นๆ ยิ่งเล่นท่าซิทอัพทุกวัน จะช่วย
ให้กล้ามเนื้อท้องแข็งแรงขึ้น อีกทั้งยังช่วยท าให้ไขมันหน้าท้องสลายไปอีกด้วย ลอง
สังเกตดูครับ เวลาเราเล่นท่านี้เสร็จ ตรงส่วนท้องเหงื่อออกมากกว่าจุดใดๆอีกครับ 
และท่าการบริหารด้วยการเล่นซิทอัพจะสามารถท าให้กล้ามเนื้อของเรามี ซิกแพค
หรือกล้ามเนื้อส่วนท้องที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อที่ผ่านการฝึกฝนมา
อย่างหนักหน่วงได้อีกด้วย 

 

อย่าลมืออกก าลังกายกันบ้างนะค่ะ 
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