Effectiveness of Foot Massage to Reduce Foot Neuropathy
in the Diabetic Patients
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ABSTRACT
From the educational effectiveness of foot massage to reduce foot neuropathy in the diabetic
patients. For example the patient of diabetes with loss of sensory of foot do not receive medication
to reduce foot neuropathy in a moderate group which serviced from Roi-et hospital. 50 patients
received foot massage with the technical foot massage guidelines for health Institute of Thai
Traditional Medicine. Ministry of Public Health (without using the wooden steps foot) with the
pressure points Nakabaht and massage 3 line of tibia, 5 time. The results showed as follows:
the majority of sample were ; the female  84 %, age up to 60  years old 64%, weight in the range
of 50-59 kgs. 48%, hight in the range of 150-159 cm. 74%, BMI up to 25 kgs/m2 40 %, an
education was primary 88%, farming  were most of occupation. 56% , duration of illness in the
range 11-15 years 34% and blood sugar levels in the range of 111-151 mg% 40%. When
patients received foot massage   they had reduced foot   neuropathy at left foot and right foot.
The difference between before and after foot massage significant statistically. (p <0.05).
Keywords : foot massage in the diabetic patients
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บทคัดย่อ
ปลายประสาทเสื่อมจากเบาหวาน  การสูญเสียความรู้สึกที่เท้า ท�ำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ น�ำมาสู่การเกิดแผล
และติดเชื้อจนสูญเสียการท�ำงาน และอาจถูกตัดขาในที่สุด การนวดเท้าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนไทย
ที่สามารถน�ำมาใช้ ในการดูแลรักษาอาการเท้าชาได้ จากการศึกษา ประสิทธิผลของการนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีอาการเท้าชาในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชาและไม่ ได้รับยาเพื่อลดอาการเท้าชา   ในกลุ่มเสี่ยง
ปานกลาง    ซึ่งมารับบริการในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ�ำนวน 50 คน    โดยใช้การนวดเท้าตามแนวทางหลักสูตร
การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข (โดยไม่ใช้ขั้นตอนใช้ ไม้นวดเท้า) ร่วมกับ
การกดจุดนาคบาท  และนวดแนวพื้นฐานขาด้านนอกท่อนล่าง 3 แนว แนวละ 5 รอบ  พบว่า ในกลุ่มทดลองผู้ป่วย
เบาหวานที่มีอาการเท้าชา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.0 อายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.0
น�้ำหนักอยู่ในช่วง 50-59 ก.ก. คิดเป็นร้อยละ 48.0 ส่วนสูงอยู่ในช่วง 150-159 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 74.0
ดัชนีมวลกาย 25 ก.ก./เมตร 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.0 การศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
88.0 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 56.0 ระยะเวลาที่เป็นเบาหวานอยู่ในช่วง 11-15 ปี
คิดเป็นร้อยละ 34.0 และระดับน�้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วง 111-151 mg% คิดเป็นร้อยละ 40.0.0 และเมื่อได้รับ
การนวดเท้าพบว่า กลุ่มทดลองมีอาการเท้าชาลดลงทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวา โดยมีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและ
หลังการนวดเท้าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ค�ำส�ำคัญ : นวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍

บทน�ำ :
จากความส�ำคัญของปัญหาในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่ง
เกิ ด จากพยาธิ ส ภาพของโรค   ปั ญ หาในผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น
เบาหวานมานาน และปัญหาการควบคุมระดับน�้ำตาล
ในเลือดไม่ ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดและ
อวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต ระบบประสาท และหัวใจ
ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นได้ ต ามระบบต่ า งๆ
ดังกล่าว อาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งส�ำคัญ คือ อาการที่เกิดจากปลายประสาทส่วนปลาย
เสื่อม เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน
โดยผู้ป่วยมักจะสูญเสียประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้า
เริ่มที่นิ้วเท้าและลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆ ผู้ป่วยมักจะไม่รู้สึก
เจ็บ และไม่รับรู้ความร้อนเย็นที่เท้าและขาทั้งสองข้าง
จึงท�ำให้ผู้ป่วย ได้รับบาดเจ็บได้ง่าย เกิดบาดแผลหายช้า
ยิ่งร่วมกับภาวะที่เส้นเลือดผิดปกติมีเลือดไปเลี้ยงที่เท้า
ไม่เพียงพอด้วยแล้ว ประกอบกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วย   อันอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้น
โอกาสที่จะสูญเสียเท้า ถึง 40 เท่าของคนปกติ ผู้ป่วย
เบาหวานที่มีแผลที่เท้าพบว่าประมาณ 7-20% จะน�ำ

ไปสู่การถูกตัดขา  การถูกตัดขาในผู้ป่วยเบาหวาน 85%  
เริ่มจากการ   มีแผลที่เท้า 1 การเกิดแผลที่เท้าและการ
ถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเป็นผลมาจากปัจจัย
เสี่ยงหลายประการร่วมกัน ดังนั้นแนวทางปฏิบัติในการ
ดูแลรักษาเท้าจึงมีความส�ำคัญมากในการป้องกันการเกิด
แผลที่เท้าและการถูกตัดขาหรือเท้า 2   การถูกตัดขา
เป็นภาวะที่น่ากลัวส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ท�ำให้ผู้ป่วย
มีคุณภาพชีวิตลดลง เป็นภาระต่อครอบครัว เกิดปัญหา
ทางสังคมและเศรษฐกิจจากภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
สูงขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย  
และลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ที่จะเกิดขึ้นจาก
ผลการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย การชี้แนะให้ผู้ป่วย
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาที่เท้า สังเกต และ
ดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม เพือ่ สนองนโยบายส่งเสริม
และพัฒนางานการแพทย์แผนไทยให้มีการผสมผสาน
เข้าในระบบบริการสาธารณสุขอย่างเหมาะสม การน�ำ
การนวดไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันล�้ำค่าของไทย   เป็น
ศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งในการดูแลสุขภาพตามแนว
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555
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ธรรมชาติ มาใช้ ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการ
เท้าชา เพื่อลดอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวาน น่าจะเกิด
ผลดีต่อสุขภาพของผู้ป่วย   ทั้งนี้เพราะประโยชน์ที่เกิด
จากการนวดมีมากมาย เช่น การนวดช่วยลดการเกร็งตัว
ของกล้ามเนื้อ เพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตและน�้ำเหลือง
กระตุ้นระบบประสาท เพิ่มประสิทธิภาพและฟื้นฟูระบบ
ทางเดินหายใจ เป็นต้น รวมถึงเพื่อน�ำผลการวิจัยที่ได้รับ
ไปปรับใช้ ในงานบริการพยาบาล และเป็นแนวทางการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชาผสมผสานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบันต่อไป

ระเบียบวิธีการศึกษา :
รูปแบบการศึกษาเป็นการทดลอง   แบบ pre experiment  แบบ one group pre-posttest
วัสดุอุปกรณ์
กลุม่ ตัวอย่าง  คือผูป้ ว่ ยเบาหวาน ซึง่ หมายถึงผูป้ ว่ ย
ที่แพทย์ ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2   มี
อาการเท้าชาในระดับ Moderate โดยการตรวจเท้าและ
ประเมินอาการเท้าชาของผู้ป่วยเบาหวานด้วย   monofilament (ขนาด 10 กรัม) แล้วไม่รู้สึกอย่างน้อย 1 จุด
จาก 4 จุดของเท้าข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ถือว่า
สูญเสียความรู้สึกในการป้องกันอันตราย   (loss of
protective) 3   และผู้ป่วย ไม่มีแผลที่เท้า อายุตั้งแต่
20 ปี ขึ้นไป ความดันโลหิต < 160/100 mmHg เป็น
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชาและไม่ได้รับยาเพื่อ
ลดอาการเท้าชา  ซึ่งมารับบริการในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 สุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 50 คน
โดยก่อนท�ำการทดลองได้รับการขออนุมัติและผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาล
และผู้ป่วยยินยอมให้ท�ำการทดลอง
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่อง
monofilament  ใช้ขนาด 5.07 (น�้ำหนัก 10g ) เป็น
เครื่ อ งมื อ ตรวจดู ก ารสู ญ เสี ย ความรู ้ สึ ก ในการป้ อ งกั น
อันตราย (loss of protective sensation) ซึ่งเป็นการ
ตรวจ light touch pressure   ที่มีลักษณะ semiquantitative test  เนื่องจากใช้ง่าย ราคาถูก และเชื่อถือ
ได้  แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน  โดยส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป  และส่วนที่ 2 แบบประเมินสภาพปลายประสาท
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ส�ำหรับผู้ที่ได้รับการนวดเท้า เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การนวดเท้าและการสัมภาษณ์  
วิธีการศึกษา
เมื่อตรวจเท้าและประเมินอาการเท้าชาของผู้ป่วย
เบาหวานแล้ว   ท�ำการนวดเท้าโดยใช้วิธีการนวดตาม
หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ของกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
(โดยไม่ ใช้ขั้นตอนใช้ ไม้นวดเท้า) 4 ร่วมกับการกดจุด
นาคบาท   และนวดแนวพื้นฐานขาด้านนอก   ท่อนล่าง
3 แนว แนวละ 5 รอบ และนวดคลายกล้ามเนื้อ 5
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยท�ำการนวดเท้าในกลุ่ม
ทดลองใช้ระยะเวลาการนวด 1 ชั่วโมง ต่อครั้ง โดย
อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องได้รบั การเจาะเลือดเพือ่ ตรวจ   
ดูระดับน�้ำตาลในเลือดและรับการประเมินอาการชาเท้า
ก่อนและหลังการนวดเท้าทันทีโดยใช้เครื่อง monofilament (ขนาด 5.07 หรือ 10 กรัม)
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วน โดยใช้ โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์   ใช้สถิติพรรณนาได้แก่ความถี  ่
ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของการนวดก่ อ น
และหลังการทดลองในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้ t-test

ผลการศึกษา (Result) :
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
พบว่า ในกลุ่มทดลองผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการ
เท้าชา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.0
อายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.0 น�้ำหนักอยู่ในช่วง
50-59 ก.ก. คิดเป็นร้อยละ 48.0 ส่วนสูงอยู่ในช่วง
150-159 เซนติ เ มตร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.0 ดั ช นี
มวลกาย 25 ก.ก./เมตร 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.0
การศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
88.0 ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมคิ ด เป็ น
ร้อยละ 56.0   ระยะเวลาที่เป็นเบาหวานอยู่ ในช่วง
11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.0   และระดับน�้ำตาล
ในเลือดอยู่ ในช่วง 111-151 mg% คิดเป็นร้อยละ
40.0.0 ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
<  40 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
≥ 60 ปี
χ = 61.6 S.D = 9.1
น�้ำหนัก (ก.ก.)
< 50 ก.ก.
50-59  ก.ก.
60 - 69 ก.ก.
70 - 79 ก.ก.
≥ 80 ก.ก.
χ = 57.9 S.D = 8.9
ส่วนสูง (ซม.)
< 150 ซม.
150 - 159 ซม.
160 - 169 ซม.
≥ 170 ซม.
χ = 154.5 S.D = 5.8
ดัชนีมวลกาย (BMI)
< 23
23 - 24.99
≥ 25
χ = 24.3 S.D = 3.1
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยม
ปริญญาตรี
อาชีพ
เกษตรกรรม
แม่บ้าน
ข้าราชการ
รับจ้าง
อื่นๆ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

8.0
42.0

16.0
84.0

0.0
5.0
13.0
32.0

0.0     
10.0
26.0
64.0

6.0
24.0
16.0
3.0
1.0

12.0
48.0
32.0
6.0
2.0

2.0
37.0
10.0
1.0

4.0
74.0
20.0
2.0

17.0
13.0
20.0

34.0
26.0
40.0

44.0
4.0
2.0

88.0
8.0
4.0

28.0
19.0
1.0
1.0
1.0

56.0
38.0
2.0
2.0
2.0
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน
≤ 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
> 20 ปี
χ = 12.9 S.D = 6.8

8.0
10.0
17.0
10.0
5.0

16.0
20.0
34.0
20.0
10.0

ระดับน�้ำตาลในเลือด (mg %)
< 110
111 - 151
152 - 192
193 - 233
234 - 274
≥ 275
χ = 152.3 S.D = 62.8

11.0
20.0
12.0
1.0
4.0
2.0

22.0
40.0
24.0
2.0
8.0
4.0

ส่วนที่ 2 แบบประเมินสภาพปลายประสาทส�ำหรับผู้ที่ ได้รับการนวดเท้า
ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชาและไม่ได้รับยาเพื่อลดอาการเท้าชาในกลุ่มทดลอง เมื่อ
ได้รับการนวดเท้ามีอาการเท้าชาลดลงทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวา มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการนวดเท้า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตาม จ�ำนวนจุดที่มีอาการเท้าชา
ข้อมูลทั่วไป
• ก่อนการนวดเท้า
เท้าซ้าย
0 จุด
1 จุด
2 จุด
3 จุด
4 จุด
χ = 2.7 S.D = 1.6
เท้าขวา
0 จุด
1 จุด
2 จุด
3 จุด
4 จุด
χ = 2.7 S.D = 1.5
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จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

7.0
8.0
4.0
5.0
26.0

14.0
16.0
8.0
10.0
52.0

7.0
6.0
7.0
5.0
25.0

14.0
12.0
14.0
10.0
50.0

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตาม จ�ำนวนจุดที่มีอาการเท้าชา (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
• หลังการนวดเท้า
เท้าซ้าย
0 จุด
1 จุด
2 จุด
3 จุด
4 จุด
χ = 1.9 S.D = 1.7
เท้าขวา
0 จุด
1 จุด
2 จุด
3 จุด
4 จุด
χ
   =  1.6  S.D
= 1.7

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

16.0
8.0
6.0
4.0
16.0

32.0
16.0
12.0
8.0
32.0

22.0
5.0
5.0
6.0
12.0

44.0
10.0
10.0
12.0
24.0

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการนวดเท้าของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม
เท้าซ้าย - ก่อนนวด
- หลังนวด
เท้าขวา - ก่อนนวด
- หลังนวด

χ

S.D.

t

p

2.700
1.920
2.700
1.620

1.568
1.688
1.528
1.688

3.812

0.000

5.200

0.000

วิจารณ์ (discussion) :
ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลอง เป็นผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่มีปัญหาเท้าชาในระดับ Moderate คือ การ
ตรวจพบเท้ า ชา คล� ำ ชี พ จรผิ ด ปกติ ผิ ว หนั ง และเล็ บ
ผิดปกติ การรับความรู้สึกผิดปกติ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
รูปร่างอ้วน ดัชนีมวลกายมากกว่าปกติ (ค่าปกติ 2325 mg%  คนเอเชียไม่ควรเกิน 23 mg%)  ระยะเวลา
ที่เป็นเบาหวานไม่น้อยกว่า 11 ปี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจ
ส่งผลต่อการด�ำเนินของพยาธิสภาพของโรคเกิดปลาย
ประสาทเสื่อม (Peripheral neuropathy) ได้ ซึ่งเมื่อ
ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ หรือ
ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าปกติ จึงไม่
สามารถเผาผลาญคาร์ โบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมัน

บางส่วนได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้ระดับน�้ำตาลในเลือดสูง
กว่าปกติ เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายได้น้อย และ
ประกอบกับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมจึงส่งเสริม
ให้เกิดอาการมากขึ้น
ผลการศึ ก ษาตรงกั บ สมมติ ฐ านของการวิ จั ย ที่ ว ่ า
การนวดท�ำให้อาการเท้าชาลดลง   ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ความรูส้ กึ ของเท้าก่อนและหลังการนวดเท้า จากการตรวจ
ประเมินด้วยเครื่อง monofilament พบว่า มีความรู้สึก
ของเท้าดีขึ้นอย่างชัดเจน อธิบายได้ว่าผลของการนวดเท้า
มีประโยชน์นั่นคือ เพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตและ
น�้ำเหลือง กระตุ้นให้มีเลือดไปเลี้ยงบริเวณขาและฝ่าเท้า   
ระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาทถูกกระตุ้นให้การ
ท� ำ งานดี ขึ้ น จึ ง ลดการเกร็ ง ตั ว ของกล้ า มเนื้ อ เกิ ด การ
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ยืดเหยียดของเส้นเอ็นของเท้า หรืออีกส่วนหนึ่งอาจจะ
เกิดจากหลังการนวดท�ำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายและคลาย
เครียด ผู้ป่วยเกิดความคาดหวังจากการนวดว่าเมื่อได้รับ
การนวดแล้วอาการชาที่เท้าจะหาย เมื่อได้รับการตรวจ
ประเมินอาการชาจึงมีความรู้สึกรับรู้ดีขึ้น  สอดคล้องกับ
การศึกษาของศศิน  ี อภิชนะกิจ 6 (2552) เรือ่ ง ประสิทธิผล
ของการนวดเท้าด้วยวิธีหัตถบ�ำบัดแบบแพทย์แผนไทย
เพื่อลดอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวาน   โรงพยาบาล
อุดรธานี

สรุปและข้อเสนอแนะ :
1. ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ควรให้ความ
ส�ำคัญกับการตรวจประเมินเท้าของผูป้ ว่ ยเบาหวานทุกราย
เพื่อจะได้ตรวจพบปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการเกิดแผล
ที่เท้าตั้งแต่ต้น   และชี้ให้ผู้ป่วยเห็นความส�ำคัญในการ
ตรวจ   ให้ความรู้ผู้ป่วยในการดูแลและตรวจเท้าด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ท�ำได้ง่ายแต่มักถูกละเลย เช่น
รูปร่างของเท้าที่ผิดปกติ  ความรู้สึกต่างๆ ของเท้า  การ
ตรวจผิวหนัง เล็บ ตรวจว่ามีตาปลา หูด หรือเชื้อรา
ที่เท้าหรือไม่   เพื่อจะได้รับการดูแลและรับค�ำแนะน�ำที่
ถูกต้อง   ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนต้องถูก
ตัดเท้า หรือนิ้วเท้า
2. เมื่อทราบปัจจัยเสี่ยงและกลไกการเกิดแผล
จะเห็นได้ว่าการถูกตัดขาในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นสิ่งที่
น่าจะป้องกันได้ถ้ามีความร่วมมือกันระหว่างผู้ป่วย ญาติ

ทีมแพทย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยการท�ำงานเป็นทีม
ที่ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเดี ย วกั น คื อ ป้ อ งกั น การเกิ ด แผลและ
ถู ก ตั ด ขาหลั ก การโดยทั่ ว ไปประกอบด้ ว ยการตรวจ
คั ด กรอง   การให้ ก ารรั ก ษาที่ เ หมาะสมในแต่ ล ะราย
ตามปัญหาปัจจุบัน และระดับความเสี่ยง และการติดตาม
ผลเป็นระยะ 7
3. นอกเหนือจากการให้การรักษาด้วยการนวดเท้า
แล้ว  ควรมีการแนะน�ำให้ความรู้ ในเรื่องการนวดเท้าด้วย
ตนเองแก่ผปู้ ว่ ยเบาหวานหรือญาติแบบง่ายๆ  ให้สามารถ
ปฏิบัติเป็นประจ�ำที่บ้านได้   เพื่อลดอาการเท้าชาหรือ
อาการปวดเมื่อย
จากการศึกษาครัง้ นี  ้ ท�ำให้ทราบว่าไม่วา่ จะเป็นปัจจัย
ที่ตัวผู้ป่วยเอง หรือปัจจัยในการให้บริการของบุคลากร
ทางการแพทย์ ล้วนมีผลต่อการเพิ่มหรือลดอาการเท้าชา
ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งสิ้น  ในการจัดการการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานควรเป็นในรูปของการมีส่วนร่วม นั่นคือความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งบุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ จ ะให้ ค วามรู ้
และค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง การชี้ให้ผู้ป่วย
เกิดความตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการดูแลตนเอง
โดยไม่ต้องรอรับแต่วิธีการรักษาเท่านั้น กับผู้ปฏิบัติเอง
คือผู้ป่วย และญาติซึ่งเป็นผู้ดูแลอีกส่วนที่ส�ำคัญ การ
ที่ผู้ป่วยและญาติสามารถน�ำความรู้และค�ำแนะน�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเจ็บป่วยได้   จะช่วยลดและ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยที่ดีขึ้นตามล�ำดับ
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