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ความเครียด เป็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีเกิดขึ้นได้กับทุกคน การศึกษาวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลรูปแบบการนวดแบบบูรณาการร่วมกับสุคนธบ าบัดน้ ามันเปลือกส้มโอต่อการลดภาวะความเครียด
และความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ท่ีมีภาวะความเครียดและอาการนอนไม่หลับ กลุ่มตัวอย่าง ผู้ท่ีมีภาวะ
ความเครียดและอาการนอนไม่หลับ อายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีมีความเครียด โดยมีค่า SPST–20 อยู่ท่ีระดับ 3 ขึ้นไป 
และอาการนอนไม่หลับระดับปานกลางขึ้นไป จ านวน 70 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 35 คน  

ผลการศึกษาพบว่า   

ผลการศึกษาแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย Heart rate variability โดยศึกษา Time Domain 
Analysis คือ SDNN,  RMS-SD และศึกษา Frequency Domain Analysis  คือ LF, HF โดยการเปรียบเทียบ
ภายในกลุ่มของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม การวัดซ้ าในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ค่า SDNN, RMS-SD และ LF 
ในกลุ่มทดลอง มีค่าเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001)    

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า ค่า LF ในสัปดาห์ท่ี 2  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทาง
สถิติ (P < 0.001) ซึ่งจากผลการศึกษาเปรียบเทียบภายในกลุ่ม ค่า SDNN, RMS-SD และ LF ของกลุ่มทดลอง 
มีค่าเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินั้น แสดงถึง ภายหลังจากการนวดแบบราชส านักบีณาการ
ร่วมกับสุคนธบ าบัดผู้ป่วยมีความเครียดลดลง (มีการผ่อนคลายมากขึ้น) ซึ่งค่า SDNN มีค่าเพิ่มมากขึ้นแสดงว่า
มีความแปรปรวน ของการท างานของหัวใจท่ีส่งผ่านมาทางเส้นประสาทพาราซิมพาเธติกมากแสดงถึงมีภาวะ
ความเครียดลดลง   
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   Stress is a mental health problem that can happen to anyone. This study aimed to 
The Effectiveness of the integrated Traditional Thai Massage and Aromatherapy on reduce 
stress, muscle tension and insomnia. The sample group received aged 18 years and above 
had a stressful life with SPST-20 at  level 3, moderate insomnia and above, 70 patients, divided 
into 2 experimental groups and 35 control groups.   

The study indicated that Comparison of mean heart rate variability by Time Domain 
Analysis (SDNN, RMS-SD) and Frequency Domain Analysis (LF, HF). And control group SD, RMS-
SD and LF were significantly different in the experimental group (p <0 . 0 01) .   Comparing 
between groups. The SDNN, RMS-SD and LF of the experimental group were compared. The 
difference was statistically significantly higher after integrated Traditional Thai Massage and 
Aromatherapy on reduce stress, muscle tension and insomnia. The higher the SDNN, the 
greater the variability of cardiac arrhythmia of the parasympathetic nervous system and other 
stress-related variable as well as reducing.  

 

 

 

 

 


