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ชี่กงกับการดูแลสุขภาพ
Qigong for Health Care
บทคัดย่อ

เพชรรัตน์ เจิมรอด*
Petcharat Jermrod*

ชี่กงเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีมานานนับห้าพันปี ปัจจุบันถือเป็นการแพทย์ทางเลือก
อย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องกับการหายใจ เพื่อให้พลังชีวิต (Qi) หรือทาง
วิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าทางชีวภาพ (Bioelectromagnetic energy) ในร่างกาย
มีการไหลเวียนดี และหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ จะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจนิ่งสงบ เกิดสมาธิ           
ส่งผลดีต่อสุขภาพหลายประการ พยาบาลสามารถประยุกต์ใช้กับการพยาบาลได้ บทความนี้จะนำ�เสนอ
ความรู้พื้นฐานและความสำ�คัญการฝึกชี่กง ผลของการฝึกชี่กงต่อสุขภาพ และการประยุกต์/บูรณาการ
การฝึกชี่กงกับการพยาบาลได้
คำ�สำ�คัญ: ชี่กง การแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือก

Abstract
Qigong is a traditional Chinese medicine which has been practiced for five                      
thousand years ago. Qigong is an alternative medicine comprising consistent body movements
with breathing to manage life force (Qi), or that scientifically described as the
bioelectromagnetic energy in the body. The consistent flow of practice makes a
calm mind for concentration. Nurses can apply Qigong for health care. This article
will present basic knowledge and important of Qigong. impact and how to apply and
integrate to nursing care.
Keywords: Qigong, traditional Chinese medicine, alternative medicine
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1. ความรู้พื้นฐานและความสำ�คัญของ
การฝึกชี่กง
ชี่กง (氣功, Qigong) เป็นปรัชญาการฝึก
ปฏิบัติสมาธิจิต (mind-spirit) ของพระในศาสนา
เต๋าและพุทธ1 ถือกำ�เนิดมาช้านาน ที่พบการ
อ้างอิงอยู่ในระหว่าง 1,000-5,000 ปี2-4 คำ�ว่า ชี่  
(氣,Qi) แปลว่าพลังในร่างกายมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ
หรือเรียกว่า “พลังชีวติ ” ซึง่ วิทยาศาสตร์หมายถึง
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าทางชีวภาพ (Bioelectromagnetic energy) ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย(5)
ส่วนคำ�ว่า กง (功,Gong ) แปลว่าการกระทำ�   
ดังนั้นในภาพรวม ชี่กง จึงมีความหมายว่า การ  
กระทำ�ต่อพลังชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือ การฝึก
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น พลั ง ชี วิ ต ให้ ไ หลเวี ย นใน
ร่างกาย3 ทางการแพทย์แผนจีนอาจเรียกชี่ หรือ
พลังชีวติ นีอ้ กี อย่างหนึง่ ว่า “ลมปราณ” ซึง่ สอดคล้อง
กับคำ�ว่า “prana” ของอินเดียและ “pneuma”
ของกรีก การฝึกปฏิบัติพลังชีวิตนี้ส่งผลต่อการ
สร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ชาวจีนจึงนำ�การฝึก
ชี่กงมาใช้ในการบำ�บัดทางการแพทย์แผนจีน1,2
เพื่อปรับสมดุลหยินหยางและธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ไม้
น้ำ� ดิน ไฟ โลหะ เป็นต้น ต่อมาในปี ค.ศ.1950
เมื่อประเทศจีนมีการปฏิวัติวัฒนธรรมและการ
ปกครอง ได้มีการนำ�ชี่กงมาใช้ในการรักษาโรคกับ
ประชาชนในเมืองต่างๆ จนเป็นที่นิยมแพร่หลาย
ทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่ปี ค.ศ.
1980 จนถึงปัจจุบัน3
การฝึกชีก่ ง โดยทัว่ ไปเป็นการปรับจิต-กายวิญญาณ (mind-body-spirit) ให้เป็นหนึ่ง โดยมี
ลักษณะการฝึกสมาธิด้วยจิตที่ตั้งมั่น มีความสงบ
จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือท่าใดท่าหนึ่ง ซึ่งเป็น

กระบวนการในการจัดการการทำ�งานทีส่ มดุลของ
ระบบประสาท ส่วนการฝึกหายใจที่ถูกต้องจะ
ทำ �ให้ ร่ า งกายได้ รั บ ออกซิ เ จนเพี ย งพอและขั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อประสานการฝึกสมาธิ
การหายใจและท่าทางหรือการเคลือ่ นไหวทีน่ มุ่ นวล
จะทำ�ให้ผู้ฝึกรับรู้และสัมผัสถึงพลังชีวิตนี้5 ต่อมา
ได้มีการปรับรูปแบบชี่กงให้เข้ากับกิจกรรมการ
เคลือ่ นไหวทีต่ อ่ เนือ่ ง จึงมีกายบริหารรูปแบบต่างๆ
ของชีก่ งเกิดขึน้ โดยถือเป็นการออกกำ�ลังกายแบบ
แอโรบิค (Aerobic exercise) ส่งผลทางบวกทาง
สรีรวิทยาคือ การปรับสมดุลของประสาทอัตโนมัต2,ิ 6-9   
โดยลดการทำ�งานของระบบประสาทซิมพาเทติก
(Sympathetic nervous system) และเพิ่ม    
การทำ�งานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
(Parasympathetic nervous system) ทำ�ให้
ร่างกายผ่อนคลาย หัวใจเต้นช้าลง9 และความดัน
โลหิตลดลงสู่ภาวะปกติ6
สำ�หรับระดับความเข้ม (Intensity) ของการ
ออกกำ�ลัง ชี่กงจัดเป็นการออกกำ�ลังกายที่มีความ
เข้มของการออกกำ�ลังอยูใ่ นระดับต่�ำ ถึงปานกลาง2
จึงมีความปลอดภัยในการปฏิบัติกับผู้ป่วยหลาก
หลายกลุม่ แม้ในกลุม่ ทีต่ อ้ งระมัดระวังในการออก
กำ�ลังกายเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรค
หัวใจ2 แต่ตอ้ งพิจารณาอย่างรอบคอบในผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ภาวะผิดปกติทางจิตหรือภาวะสุขภาพที่ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน3 และห้ามปฏิบัติในผู้ป่วยโรคจิตบาง
ประเภท และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบ
ประสาทอย่างรุนแรง3
ในภาพรวมชีก่ งเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
รู้สึก (Sensation) การตระหนักรู้ตนเอง (Selfawareness) ความรูต้ วั ตน (Knowledge of Self)
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แรง (Force) พลังงาน (Energy) อารมณ์    
(Emotion) และจิตวิญญาณ (Spirit)3 หลักสำ�คัญ
ของชี่กงมี 3 ประการ แต่มีความแตกต่างกันใน
การใช้คำ� ที่มีปรากฏตามที่สืบค้น มีดังนี้
1. Sierpina et al2 ระบุไว้ ดังนี้ ประการ
ที่ 1 การผ่อนคลายร่างกาย (Physical relaxation)
ประการที่ 2 การควบคุมการหายใจ (Regulation
of the breathing) และประการที่ 3 การรวม
ความสนใจ (Mindful Concentration)
2. Ots3 ระบุไว้ ดังนี้ ประการที่ 1 การ
หายใจ (Breath / Xi) ประการที่ 2 รูปแบบ (Form /
Xing) และประการที่ 3 การควบคุมจิตวิญญาณ
(Regulating the spirit / Shen)
3. ปริญญา จิตอาสา4 ระบุไว้ ดังนี้ ประการ
ที่ 1 หายใจ ประการที่ 2 เคลือ่ นไหว และประการ
ที่ 3 สมาธิ
4. สำ�นักการแพทย์ทางเลือก ระบุไว้ ดังนี้
ประการที่ 1 การหายใจที่ถูกวิธี ประการที่ 2 การ
ใช้สมาธิขณะที่มีการฝึก และ ประการที่ 3 การ
เคลื่อนไหวท่วงท่าต่างๆ
5. Lee et al.10 ระบุไว้ ดังนี้ ประการที่ 1
การควบคุมการหายใจ (Control breathing)
ประการที่ 2 การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ
(Slow body movement) และประการที่ 3 การ
ผ่อนคลาย (Relaxation)
5

หลักสำ�คัญ 3 ประการของชี่กง แม้บาง
ประเด็นใช้คำ�ไม่ตรงกัน แต่สาระสำ�คัญตรงกัน
สรุปได้ดังนี้คือ
1. มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ
2. มีการควบคุมการหายใจ
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3. มีการควบคุมจิตใจให้เข้าสู่สมาธิจนเกิด
การผ่อนคลาย
ทั้งหมดนี้นำ�มาซึ่งผลลัพธ์ที่เหมือนกันคือ
ความสมดุลของร่างกาย (Homeostasis) ที่รวม
ทั้งกายและจิต ซึ่งตรงกับแนวคิดระบบการรักษา
ทางการแพทย์แบบองค์รวมที่ให้ความสำ�คัญกับ
สุขภาพจิตควบคูไ่ ปกับการรักษาทางกาย ซึง่ ในการ
ฝึกชี่กง กายคือการเคลื่อนไหว จิตคือภาวะสงบ4
รู ป แบบของชี่ ก ง ปั จ จุ บั น มี อ ยู่ ป ระมาณ
10,000 รูปแบบ แยกได้เป็น 3 ประเภท โดยการ
แยกประเภทขึ้ น อยู่ ที่ ก ารให้ น้ำ � หนั ก ของส่ ว น
ประกอบหลักสำ�คัญทัง้ สามประการดังทีก่ ล่าวข้าง
ต้น ประเภททั้ง 3 ของชี่กงได้แก่3
1. สงบนิง่ หรือชีก่ งภายใน (Still or Internal
Qigong) เป็นชนิดทีเ่ น้นการควบคุมภายในร่างกาย
2. การเคลือ่ นทีห่ รือชีก่ งภายนอก (Moving
or External Qigong) เป็นชนิดทีเ่ น้นการควบคุม
ภายในร่างกายร่วมกับการตระหนักรู้ (Awareness) โดยใช้การเคลื่อนไหวภายนอก
3. ชนิดการปรับชีโ่ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญ (QigongMaster) ซึ่งถ่ายทอดพลังชีวิตของตนเองให้กับผู้
มารับการบำ�บัด ชี่กงชนิดนี้เป็นพรสวรรค์พิเศษ
ของผู้เชี่ยวชาญ ไม่สามารถพบได้ง่าย

2. ผลของการฝึกชี่กงต่อสุขภาพ
การฝึกชี่กงที่ถูกต้องสม่ำ�เสมอจะช่วยปรับ
สมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic
Nervous System)2, 6-9 ส่งผลดีต่อร่างกายหลาย
ประการ ในเบื้องต้น ผลของสมาธิที่เกิดระหว่าง
การฝึก จะทำ�ให้สมองปลอดโปร่ง จิตใจสงบสบาย
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ผลของจิตใจทีส่ งบสบาย ย่อมทำ�ให้รา่ งกายสมดุล
เจ็บไข้ได้ยาก ทีป่ ว่ ยก็หายเร็วขึน้ 4 สมาธิทเี่ กิดจาก
การฝึกชี่กงอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ จะสร้างการ
ตระหนักรู้ตัวตน (Self-awareness)3 ทำ�ให้บุคคล
มีการทบทวนตัวเองมากขึ้น การเคลื่อนไหวแบบ
ชี่กงที่มีรูปแบบเฉพาะและเป็นลำ�ดับต่อเนื่อง จะ
ทำ�ให้เกิดความรู้สึกในเชิงสัญลักษณ์ เช่น ความ
เป็นจริงของโลก การสือ่ สารกับสวรรค์ และความ
รูส้ กึ อิม่ เอิบซาบซ่าน3 แต่อย่างไรก็ตามผลของการ
ปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้นค่อนข้างเป็นนามธรรม
เพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมและแสดงรายละเอียด
มากขึ้น การสังเคราะห์ประเด็นสำ�คัญจากการ
ทบทวนวรรณกรรมสามารถจัดหมวดหมู่ผลของ   
ชี่กงที่มีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอได้  
4 ประการดังนี้
2.1 ผลต่ อ ระบบหั วใจและหลอดเลื อ ด
(Cardiovascular System) การที่ชี่กงช่วยปรับ
สมดุ ล ของระบบประสาทอั ตโนมั ติ 2,6-9 ทำ �ให้
ร่างกายมีความสงบและผ่อนคลาย เมื่อร่างกาย
สงบและผ่อนคลายแล้ว ร่างกายจะมีการหลัง่ สาร
เอ็นโดรฟิน (Endorphin)11 ซึ่งสารนี้ผลิตขึ้น
ภายในร่ า งกายโดยสมองส่ ว นไฮโปธาลามั ส            
(Hypothalamus) และต่อมใต้สมอง (Pituitary
gland) เอ็นโดรฟิน (Endorphin) เป็นสารเคมี
จำ�พวกเดียวกับฝิ่น จึงมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด
และทำ�ให้รู้สึกสุขสบาย อารมณ์ตึงเครียดลดลง7
ทำ�ให้การทำ�งานของปอดและหัวใจดีขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิต และปรับปรุงการ
หายใจ11 การทำ�งานของปอดดี ความจุปอดเพิ่ม
ขึ้น2,6 ทำ�ให้แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้มากขึ้น
การถูกอุดกั้นหรือหยุดนิ่งของพลังชีวิตและ/หรือ
เลื อ ดถู ก แก้ ไ ขจนสามารถไหลเวีย นได้ดีดังเดิม

ทำ�ให้อาการปวดและการเจ็บป่วยบรรเทาลง3, 7
2.2 ผลต่อระบบฮอร์โมน (Hormones)
การฝึกชี่กงอย่างสม่ำ�เสมอจะส่งเสริมการทำ�งาน
ของต่อมไร้ท่อ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนของ
ร่างกายให้ท�ำ งานดี6 ทำ�ให้ระบบฮอร์โมนเกิดความ
สมดุล ตั้งแต่ต่อมใต้สมองไปจนถึงต่อมหมวกไต4
ส่งผลให้ระดับฮอร์โมนความเครียดลดลง ทำ�ให้
ระดับไขมันในเลือดต่ำ�ลง7 ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ
2.3 ผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน (Immune) ผู้ที่
ปฏิบตั ชิ กี่ งอย่างสม่�ำ เสมอจะมีภมู คิ มุ้ กันในร่างกาย
เพิม่ ขึน้ 6, 7, 12 ผลมาจากการไหลเวียนของเลือดและ
น้ำ�เหลืองเพิ่มขึ้น ทำ�ให้การนำ�พาออกซิเจนและ
สารอาหารมาเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ดีขึ้น การขับถ่าย
ของเสียต่างๆ จากเซลล์ดีขึ้น เซลล์ภูมิคุ้มกันมี
ประสิทธิภาพ13 ภูมิคุ้มกันทำ�งานสมดุล จำ�นวน
เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซด์ (Lymphocyte) ซึ่งเป็น
ตัวจับและกำ�จัดเชื้อโรคเพิ่มขึ้น4, 6 ลดการอักเสบ7
2.4 ผลต่อร่างกายด้านกายภาพ (Physical)
การฝึกชี่กงอย่างสม่ำ�เสมอทำ�ให้กล้ามเนื้อและ
กระดูกแข็งแรง4,11,12,14 ปรับปรุงแรงตึงตัวของ
กล้ามเนือ้ และท่าทาง ระบบข้อต่อ กระดูก เส้นเอ็น
มีความยืดหยุน่ 5 ลดการติดของข้อต่อ2 ขาแข็งแรง
และการทรงตัวดีขึ้น14,15

3. การประยุกต์/บูรณาการการฝึกชี่กงกับ
การพยาบาล
ข้อค้นพบทางวิชาการทีร่ ะบุวา่ การปฏิบตั ชิ ก่ี ง
อย่างสม่ำ�เสมอส่งผลดีต่อสุขภาพ จึงมีนักวิจัย
หลายคนให้ความสนใจนำ�ชีก่ งไปทดลองใช้กบั กลุม่
เป้าหมายต่างๆ แต่ในการศึกษาวิจยั ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 10 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 60

...47

เพชรรัตน์ เจิมรอด / Petcharat Jermrod

ที่เกี่ยวข้องหลายประการที่ทำ�ให้งานวิจัยที่ใช้ชี่กง
เป็นเครื่องมือการทดลอง ผลการทดลองบางเรื่อง
ไม่เป็นไปตามข้อค้นพบทางทฤษฎี มีบางเรือ่ งเท่านัน้
ที่เห็นผล10,16 ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องจากรูปแบบ       
ของชีก่ งทีม่ อี ยูห่ ลากหลาย และการนำ�มาใช้ยงั ไม่มี
รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน10 และการออกแบบงาน
วิจัยในบางเรื่องมีตัวแปรแทรกซ้อนอย่างอื่นเข้า
มากระทบด้ วย เช่น ลักษณะหรือ สภาพกลุ่ม
ทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง การปนเปื้อน
ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม16,17 เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม สำ�หรับพยาบาลซึง่ เป็นวิชาชีพหนึง่
ที่ต้องดูแลผู้ป่วยเป็นองค์รวมทั้งมิติทางกายและ
จิต ชี่กงเหมาะเป็นทางเลือกที่ช่วยเสริมให้การ
พยาบาลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การนำ�เสนอใน
ประเด็นการประยุกต์/บูรณาการการฝึกชีก่ งกับการ
พยาบาลนี้ ผู้เขียนสรุปจากงานวิจัยที่เห็นผล จาก
การสืบค้นสามารถแบ่งออกได้ 3 ด้าน ดังนี้
3.1 การสร้างเสริมสุขภาพ
การที่ชี่กงมีผลดีต่อสุขภาพ จึงมีความนิยม
นำ�ชี่กงมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต มีผลการวิจัยที่ยืนยันได้ว่าใน
ผู้สูงอายุปกติที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ฝึกชี่กงครั้งละ 90 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .002) อาการปวดและ
ซึมเศร้าลดลงจากก่อนทดลอง18 ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับการวิจยั ทีน่ กั วิจยั ใช้ชก่ี งมาเป็นเครือ่ งมือ
ส่งเสริมสุขภาพจิต นักศึกษาพยาบาลปี 1 ที่ต้อง
เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ จนอาจมีความเครียด
วิตกกังวล บางคนอาจถึงซึมเศร้า หลังการฝึกชีก่ ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ติดต่อกัน
ผลการวิ จั ย ปรากฏว่ า คะแนนความเครี ย ด             
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วิตกกังวล และซึมเศร้าลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ตรวจน้�ำ ลายพบระดับภูมคิ มุ้ กัน (Immunoglobulin-A)
ในน้�ำ ลายเพิม่ ขึน้ และคอติซอล (cortisol) ซึง่ เป็น
สารที่ร่างกายหลั่งออกมาเมื่อเครียดลดลง28 สอด
คล้องกับผลการวิจัยในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทีฝ่ กึ ชีก่ งสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบคะแนนความเครียดและ
ซึมเศร้าลดลง20 และในประเด็นทางสุขภาพจิตนี้
การทดลองที่ใช้ชี่กงร่วมกับการฟังเสียงสวดมนต์
ในผู้ป่วยสูงอายุที่ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง โดยฝึกวัน
ละ 2 ครั้งๆ ละ 20 นาทีเป็นเวลา 30 วันติดต่อ
กัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีความผาสุกทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมาก
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เช่นกัน21 สำ�หรับการสร้างเสริมสุขภาพทางกาย
การวิจยั เชิงคุณภาพในกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ ข้าโปรแกรมฝึก
ชีก่ งวันละ 40 นาที ความถี่ 5 วันต่อสัปดาห์ เป็น
เวลา 12 สัปดาห์ เมือ่ ครบกำ�หนดผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์
เชิงลึกและวิเคราะห์ประเด็นจากการสัมภาษณ์
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างรายงานประโยชน์ของชี่กง
ทีม่ ตี อ่ สุขภาพตนเองอย่างกว้างขวางหลังการทดลอง
ในด้านการย่อยอาหาร การไหลเวียนโลหิต ภูมคิ มุ้ กัน
การนอนหลับ การผ่อนคลายทัง้ ร่างกายและอารมณ์
สร้างเสริมความสงบนิ่งของตนเอง ความพึงพอใจ
และบรรเทาอาการไม่สขุ สบายทีม่ อี ยู22่
3.2 การบำ�บัดทางการพยาบาล
			3.2.1 การบำ�บัดเพื่อลดปวด
การวิจยั ทีน่ �ำ ชีก่ งมาใช้บ�ำ บัดความปวด
มีรายงานถึงผลการลดปวดที่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากภาวะฉุกเฉิน
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เช่น หลังได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ผล
การวิจยั ปรากฏว่าในระยะ 48 ชัว่ โมงและ 72 ชัว่ โมง
หลังผ่าตัด กลุ่มทดลองมีความปวดน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิต23ิ และในกลุ่มที่
มีอาการปวดเรือ้ รัง เช่น การปวดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ อาทิ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่
ปวดข้อต่อต่างๆ ปวดกล้ามเนื้อไฟโบรมัยอัลเจีย
และการปวดอันเนือ่ งจากมะเร็งพบว่าหลังทดลองกลุม่
ทดลองมีความปวดลดลง และมีความแตกต่าง  
จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ9-10,12,21
			3.2.2 การบำ�บัดเพือ่ ลดวิตกกังวล/เครียด
			ในผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาใน          
โรงพยาบาล ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมและบุคคล
ทีไ่ ม่คนุ้ เคย รวมทัง้ การรักษาทีไ่ ด้รบั อาจก่อให้เกิด
อาการข้างเคียงที่ไม่สุขสบาย และผลการรักษาที่
ยังมิอาจคาดเดาได้ ย่อมก่อให้เกิดความวิตกกังวล
หรือความเครียดขึน้ การใช้ชกี่ งเป็นวิธบี �ำ บัดความ
วิตกกังวลหรือความเครียดนี้ มีรายงานการศึกษา
ทีเ่ ห็นผล เช่น ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามวิตกกังวลจากการ
ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน21 ผล
การวิจยั ปรากฏว่าในระยะ 48 ชัว่ โมงและ 72 ชัว่ โมง
หลังผ่าตัด กลุ่มทดลอง มีความวิตกกังวลต่ำ�กว่า
ก่อนผ่าตัด และต่ำ�กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติท23ี่ และในผู้ป่วยที่วิตกกังวลหรือ
เครียดจากอาการปวดเรือ้ รังในระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ เช่น การปวดต้นคอและไหล่ ที่หลัง
ทดลอง กลุ่มทดลองมีความเครียดลดลง และมี
ความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิต9ิ เช่นกัน
			3.2.3 การบำ�บัดเพือ่ ลดความดันโลหิต
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

			จากการที่ชี่กงเป็นการปฏิบัติที่ทำ�ให้
ระบบประสาทอัตโนมัติทำ�งานสมดุลกัน ทำ�ให้     
ผูป้ ว่ ยมีความสงบและผ่อนคลายจนส่งผลต่อระดับ
ความดันโลหิต จึงมีผู้นำ�แนวคิดทางทฤษฎีนี้ไป
ทดสอบด้วยการวิจัยกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  
ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ24 ผลการวิจัยปรากฏ
ว่าในกลุ่มทดลองหลังการทดลองมีความดันโลหิต
ซิสโตลิคและความดันโลหิตไดแอสโตลิคต่ำ�กว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ และต่�ำ กว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติเช่นกัน24
อย่างไรก็ตามในผูป้ ว่ ยประเภทอืน่ ทีม่ อี าการแทรก
ซ้อนที่ทำ�ให้เกิดความดันโลหิตสูง เช่น ในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ตั้งครรภ์ และเข้าโปรแกรม
ฝึกชี่กงหลังคลอดเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการ
วิจัยปรากฏว่ากลุ่มทดลองมีความดันโลหิตลดลง
แตกต่ า งจากกลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทาง
สถิต25ิ
3.2.4 การบำ�บัดเพือ่ ลดระดับน้�ำ ตาลในเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวาน
มี ร ายงานการวิ จั ย ที่ แ สดงว่ า การ
ออกกำ�ลังกายประเภทแอโรบิคทีค่ วามถีอ่ ย่างน้อย 3
ครั้ง/สัปดาห์ ความเข้มปานกลาง เวลาออกกำ�ลัง
กาย 30-60 นาที ระยะเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์
สามารถลดระดับน้ำ�ตาลในเลือด และ/หรือระดับ
น้ำ�ตาลสะสมในเลือดได้26 ซึ่งชี่กงเป็นการออก
กำ�ลังกายประเภทแอโรบิคที่มีความเข้มของการ
ออกกำ�ลังอยู่ในระดับต่ำ�ถึงปานกลาง2 ก็อยู่ใน
เกณฑ์นี้ รายงานการวิจัยที่ใช้ชี่กงเป็นเครื่องมือ
ทดลองในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการวิจัยปรากฏว่าระดับ
น้�ำ ตาลในเลือด (Fasting plasma glucose) ของ
กลุม่ ทดลองหลังการทดลองลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ
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ทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้วิธีการ
อืน่ และกับกลุม่ ควบคุม ปรากฏว่ากลุม่ ทดลองทีฝ่ กึ
ชี่กง มีระดับน้ำ�ตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ดีกว่า
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ สำ�หรับระดับน้ำ�ตาล
สะสมในเลือด (HbA1C) กลุม่ ทดลองทีฝ่ กึ ชีก่ งกับ
กลุม่ ทีใ่ ช้วธิ กี ารอืน่ ลดลงเล็กน้อย แต่ไม่เปลีย่ นแปลง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ระดับการต้านทาน
อินซูลนิ มีการเปลีย่ นแปลงในกลุม่ ฝึกชีก่ ง แต่อกี 2
กลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติเช่นกัน27
แต่ในอีกรายงานการวิจัยหนึ่งที่ทดลองในผู้ป่วย
หลังคลอดที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเวลา 12
สัปดาห์เช่นกัน34 ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าสามารถ
ลดระดับน้�ำ ตาลในเลือดและน้�ำ ตาลสะสมในเลือด
ได้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
		 3.2.5 การบำ�บัดเพื่อลดระดับไขมันใน
เลือด ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
			พบการวิจยั ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ โดยใช้โปรแกรม 10 สัปดาห์เพือ่ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการบริโภคและการบริหารชี่กง ต่อ
ระดับไขมันคลอเลสเตอรอล (Cholesterol) และ
ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ในเลือด 37 ผลการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า ไขมันชนิดคลอเลสเตอรอล
รวม และไตรกลีเซอร์ไรด์ หลังการทดลองของ
กลุ่มทดลอง ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในขณะที่กลุ่มควบคุมไขมันทั้ง 2 ชนิด
เพิ่มขึ้น มีผลให้การเปลี่ยนแปลงของไขมันชนิด
คลอเลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอร์ไรด์ ระหว่าง
กลุ่มทั้งสองหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิต28ิ
			3.2.6 การบำ�บัดเพื่อลดอาการแทรก
ซ้อนหรือความไม่สุขสบายต่างๆ ในผู้ป่วยมะเร็ง
50...
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			มะเร็ ง เป็ นโรคที่ ก่ อให้ เ กิ ด ความไม่          
สุขสบายจากพยาธิสภาพของโรค และจากผลทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์จากการรักษาด้วยการฉายแสง (Radiotherapy) หรือการให้เคมีบ�ำ บัด (Chemotherapy)
ที่มีผลทำ�ให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันโรคลดลงจากการที่
ไขกระดู ก ถู ก กดทำ �ให้ ส ร้ า งเม็ ด เลื อ ดได้ น้ อ ยลง  
โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวที่คอยจับกินเชื้อโรคมี
จำ�นวนน้อยลง เยื่อบุถูกทำ�ลาย เป็นแผลในช่อง
ปาก รับประทานอาหารได้น้อย ส่งผลให้เกิด
อาการอ่อนเปลีย้ เพลียแรง (fatigue) นอนไม่หลับ
การวิจัยที่ใช้ชี่กงเป็นเครื่องมือทดลองเพื่อบำ�บัด
อาการเหล่านี้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าสามารถ
ลดระดับของความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง (fatigue)
และลดความไม่สขุ สบายทีเ่ กิดขึน้ การนอนหลับดี
ขึน้ 29-30 คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ รวมทัง้ ปรับปรุงจำ�นวน
เม็ดเลือดขาวและระดับฮีโมโกลบิน ให้เข้าสูภ่ าวะ
ปกติ29 สามารถกลับไปรักษาตัวต่อทีบ่ า้ นได้เร็วขึน้
3.3 การฟื้นหายและฟื้นฟูสุขภาพ
จากการทีช่ กี่ งเป็นการแพทย์ทางเลือกทีค่ อ่ น
ข้างปลอดภัยและมีข้อจำ�กัดน้อย ดังนั้นจึงเป็นที่
นิยมในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลังเจ็บป่วยช่วงพัก
ฟื้น หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติหรือ
เจ็บป่วยที่ยังคงอยู่อย่างเรื้อรัง ตัวอย่างอาทิ มี
รายงานวิจัยที่ใช้ชี่กงเป็นเครื่องมือทดลองแก้ไข
ปัญหาความผิดปกติในการเคลือ่ นไหวของคอ หลัง
การทดลอง ชี่กงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคอดี
ขึ้น ความพิการของคอ (Disability neck) ลดลง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ16
สำ � หรั บ การใช้ ชี่ ก งเพื่ อ ลดปั ญ หาอาการ
แทรกซ้อนจากการรักษาที่หลงเหลืออยู่ของผู้ป่วย
ทีร่ อดชีวติ จากการเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก31 หลัง
การรักษาผู้ป่วยพวกนี้มักมีปัญหาแทรกซ้อนด้าน
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หลอดเลือดหัวใจ เช่น หลอดเลือดหดเกร็ง หลอด
เลือดแข็ง หัวใจทำ�งานผิดปกติ การไหลเวียนเลือด
ส่วนปลายไม่ดี โดยโปรแกรมฟืน้ ฟูสภาพของผูป้ ว่ ย
นีห้ ลังเสร็จสิน้ การทดลองเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่
ควบคุม ผลปรากฏว่ากลุม่ ทดลองมีความแรงขัน้ ต่�ำ
ของความดันโลหิตตัวล่าง (Minimum diastolic
blood flow velocity) สูงกว่ากลุ่มควบคุม แรง
ต้านในหลอดเลือดแดงต่�ำ กว่ากลุม่ ควบคุม อุณหภูมิ
ผิ ว หนั ง ที่ ฝ่ า มื อ สู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิต31ิ
สำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ ก็มคี วามนิยมใช้ชกี่ ง
ในการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพและสภาพการทำ � งานของ
หัวใจ หลังผู้ป่วยผ่านช่วงวิกฤตและกลับมารักษา
ตัวต่อที่บ้าน โดยเฉพาะกับผู้ป่วยสูงอายุ ผลการ
วิจยั ทีม่ นี ยั สำ�คัญทางสถิตเิ มือ่ เทียบกับกลุม่ ควบคุม
ได้แก่ การประเมินความสามารถของตนเองในการ
เพิ่มระดับการทำ�กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน
และความแข็งแรงของขา31 ความดันโลหิต คลื่น
ไฟฟ้าหัวใจ และไขมันดี (HDL-C) ปรับสู่ทิศทาง
ที่ดีขึ้น
รายงานการวิ จั ย ที่ ใ ช้ ชี่ ก งมาช่ ว ยฟื้ น ฟู
สมรรถภาพปอดผู้ ป่ ว ยปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ตั้ ง แต่
รั ก ษาตั วในโรงพยาบาลและติ ด ตามเยี่ ย มหลั ง
จำ � หน่ า ยกลั บ บ้ า นโดยกลุ่ ม ทดลองฝึ ก ชี่ ก งที่        
โรงพยาบาล 3 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 45-60 นาที
หลังจำ�หน่ายให้ผู้ป่วยไปทำ�ต่อที่บ้านโดยมีแบบ
บันทึกการฝึกชี่กงและการหายใจลำ�บาก หลังจาก
ผู้ป่วยกลับบ้าน 2 สัปดาห์ผู้วิจัยไปเยี่ยมติดตามที่

บ้าน และเมือ่ ครบครบ 8 สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูล
มาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
อาการหายใจลำ�บากของกลุ่มทดลองภายหลังการ
ทดลองมีค่าน้อยกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิ ติ และน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิต32ิ

บทสรุป
ชี่กงเป็นศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีนที่ถูก
จัดเป็นการออกกำ�ลังกายประเภทแอโรบิค ความ
เข้ ม ของการออกกำ � ลั ง กายอยู่ ใ นระดั บ ต่ำ � ถึ ง
ปานกลาง การเคลือ่ นไหวร่างกายทีส่ อดคล้องกับการ
หายใจของชี่กงทำ�ให้เกิดการปรับสมดุลของระบบ
ประสาทอั ตโนมั ติ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการภายในร่างกาย ให้มีความสมดุลทั้ง
กายและจิต โดยหากปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งสม่�ำ เสมอ ชีก่ ง
จะส่งผลต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบ
ฮอร์ โ มน ระบบภู มิ คุ้ ม กั น และร่ า งกายด้ า น
กายภาพ ให้มกี ารทำ�งานดีขน้ึ ทำ�ให้มคี วามเข้มแข็ง
ทางกายและความผ่อนคลายทางด้านจิตใจ จึง
นิยมนำ�มาบำ�บัดอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากความ
ปวดและความเครียด และภาวะที่ก่อให้เกิดการ
เจ็บป่วยเรื้อรัง แต่อย่างไรก็ตามชี่กงยังเป็นการ
แพทย์ทางเลือกที่ยังมีข้อจำ�กัดทางการรักษา ต้อง
ใช้ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนในด้าน
การเสริ ม สร้ า งและฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ ชี่ ก งมี ค วาม
เหมาะสมและส่งผลดี มีขอ้ จำ�กัดน้อยและสะดวก
ในการปฏิบัติ
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