
ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม /นวัตกรรม : สมุนไพรบําบัดบาทา แกชาในผูปวยเบาหวานป2559

1) ผลการดําเนินงาน อาการชาเทา  เปนภาวะแทรกซอนอยางหนึ่งท่ีพบมากในผูปวยเบาหวาน นอกจากจะสูญเสีย
การรับรูความรูสึกแลว  ยังอาจจะนําไปสูการเกิดแผลท่ีเทาจนกลายเปนแผลเรื้อรัง และมีภาวะติดเชื้อทําให
เสียชีวิตได ดวยเหตุนี้ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน  จึงไดรวมกัน
พัฒนารูปแบบการดูแลเทาในผูปวยเบาหวาน โดยผสมผสานศาสตรการแพทยแผนไทยดานการนวดและสมุนไพร
แชเทามาบูรณการปรับใชใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวยเบาหวานในชุมชน
วิธีดําเนินการ

คัดกรองผูปวยเบาหวานและมีอาการชาปลายประสาทเทา โดยตรวจประเมินและคัดกรองดวยเครื่องมือ
Monofilament ขนาด 10 g จํานวน 30 คน  แบงเปน 5 กลุม ดังนี้ 1)กลุมเทาท้ัง 2 ขาง ไมรับรูความรูสึก 16
– 20 จุด จํานวน 2ราย 2)กลุมเทาท้ัง 2 ขางไมรับรูความรูสึก 11 – 15 จุด จํานวน 3 ราย 3)กลุมเทาท้ัง 2
ขาง ไมรับรูความรูสึก 6 – 10 จุด จํานวน 8 ราย 4)กลุมเทาท้ัง 2 ขาง ไมรับรูความรูสึก 1-5 จุด จํานวน 9 ราย
และ5)กลุมเทาท้ัง 2 ขางรับรูความรูสึกไดครบ 20 จุด จํานวน 8 ราย ชี้แจงขอปฏิบัติและขอตกลงในการเขารวม
กิจกรรม มีข้ันตอนดังนี้ คือ ซักประวัติ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ําหนัก  ตรวจประเมินเทา  แชเทาดวนสมุนไพร ซึ่ง
ประกอบดวย ขิงแหง เปลือกมังคุด  ชะเอมเทศ อยางละ 100 กรัม และเกลือ ½ ถวยตวง และน้ําอุน อุณหภูมิ
35 – 38 องศา ปริมาณทวมหลังเทา แชเปนเวลา 10 – 15 นาที  นวดเทาแกชาดวย 7 ทาพ้ืนฐาน นัดทํา
กิจกรรม สัปดาหละครั้ง จํานวน 5 ครั้ง และตรวจเทาโดยใชเครื่องมือ Monofilament ขนาด 10 g เพ่ือ
เปรียบเทียบและศึกษาผลการตรวจกอนและหลังเขารวมกิจกรรม
ผลการศึกษา

ผลการตรวจ

จํานวนผลการตรวจ (เทาท้ัง 2 ขาง ขางละ 10 จุด)

กอนเขารวม
กิจกรรม

(คน)

สัปดาหท่ี 1

(คน)

สัปดาหท่ี 2

(คน)

สัปดาหท่ี 3

(คน)

สัปดาหท่ี 4

(คน)

สัปดาหท่ี 5

(คน)

1.เทารับรูความรูสึกไดครบ 20 จุด 8 13 18 23 26 28

2.เทาไมรับรูความรูสึก 1 – 5 จุด 9 11 10 6 4 2

3.เทาไมรับรูความรูสึก 6 – 10 จุด 8 6 1 1 0 0

4.เทาไมรับรูความรูสึก 11 – 15 จุด 3 0 1 0 0 0

5.เทาไมรับรูความรูสึก 16 – 20 จุด 2 0 0 0 0 0

จากตาราง พบวาการแชเทาดวยสมุนไพรและการนวดเทาแกชาในผูปวยเบาหวาน ทําใหอาการชาเทาลดลง และ
เทาสามารถรับรูความรูสึกไดดีข้ึน โดยสังเกตไดจาก จํานวนผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการตรวจประเมินเทากอนการ
เขารวมกิจกรรม มีจํานวน 8 รายท่ีเทาท้ัง 20 จุด สามารถรับรูความรูสึกได แตเม่ือไดเขารวมกิจกรรมการแชเทา



และนวดเทาแกชา ดวยทาพ้ืนฐาน จํานวน 7 ทา แลวจํานวนผูปวยเบาหวาน ท่ีสามารถรับความรูสึกไดดีท้ัง 20
จุด มีเพ่ิมมากข้ึนเปน 28 ราย หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 66.67 หลังเขารวมกิจกรรม
บทวิจารณและสรุปผลการศึกษา

ผูปวยเบาหวานท้ัง 30 รายมีอาการชาเทาเนื่องจากเปนโรคเบาหวาน มากกวา 2 ป มีอายุอยูระหวาง
61 – 90 ป เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เขารวมกิจกรรม   โดยการแชเทาดวยน้ําสมุนไพรเปนเวลา 10-15
นาที และนวดเทาแกชาดวย 7 ทาพ้ืนฐาน เปนเวลา 30 นาที นัดทํากิจกรรม สัปดาหละครั้ง จํานวน 5 ครั้ง และ
ตรวจเทาโดยใชเครื่องมือ Monofilament ขนาด 10 g เพ่ือเปรียบเทียบและศึกษาผลการตรวจกอนและหลังเขา
รวมกิจกรรม พบผูปวยมีอาการท่ัวไปดีข้ึน การรับรูความรูสึกของเทาดีข้ึน จากมีผูปวยเบาหวานท่ีสามารถรับรู
ความรูสึกครบท้ัง 20 จุด จํานวน 8 รายกอนเขารวมกิจกรรม เพ่ิมข้ึนเปน 28 รายในสัปดาหท่ี 5 สภาพเทาดู
ชุมชื่นไมแหงแข็ง หนังเทาออนนุมลง แสดงใหเห็น วาการแชเทาดวยน้ําสมุนไพรมีผลตอการลดอาการชาเทาใน
ผูปวย เบาหวาน  ท้ังนี้อาจเนื่องจากผลของการแชเทาดวยน้ําสมุนไพรมีสมุนไพร เปนสวนผสม เชน ขิง ทําใหเพ่ิม
การไหลเวียนเลือดบริเวณเทาดี ยิ่งข้ึน น้ําอุนชวยใหระบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน สงผลใหมี การสูบฉีดเลือด
แดงไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกายไดดีข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ ใจเพชร กลาจน (2553) ไดศึกษาเรื่อง
องครวมเทคนิคสุขภาพพ่ึงตนเองแนวเศรษฐกิจ พอเพียงตามหลัก แพทยทางเลือกวิถีพุทธ(บุญนิยม) รวมกับการแช
เทาดวยน้ําสมุนไพร พบวาผูปวยเบาหวานมีระดับความเจ็บปวดลดลงคิดเปน 88.03 % และทฤษฎีเรื่องการแช
เทาเพ่ือสุขภาพ หลังจากแชเทาในน้ําอุน อุณหภูมิประมาณ 36-38 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 -15 นาที ทาให
รูสึกผอนคลาย นอนหลับงาย แกอาการรอนปลายเทาและเพ่ิมการ ไหลเวียนโลหิตใหดีข้ึน การนวดเทาและการแช
เทาดวยน้ําสมุนไพรมีผลตอการลดอาการชาเทา ในผูปวยเบาหวาน ทาใหเพ่ิมการไหลเวียนเลือดบริเวณเทาดียิ่งข้ึน
และยังสอดคลองกับการศึกษาของสุทธิภัทร ทรรศนียทะนงจิต (2555) ไดศึกษา ผลของการแชเทาดวยสมุนไพร
ในผูปวยเบาหวานท่ีมีอาการชาเทา โรงพยาบาลสามเงา จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยอาการชาเทา กอน
แชเทาดวยน้ําสมุนไพรเทากับ ( 3.30 ± 1.39 ) จุด และเม่ือแชเทา ดวยน้ําสมุนไพรจนครบ 5 ครั้ง พบวา
คาเฉลี่ยของการชาเทาลดลงอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ(0.50± 0.73,p < 0.001) จากการสอบถามความรูสึก
หลัง แชเทาพบวา มีความรูสึกดี คิดเปนรอยละ100 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษา ของสุไลมาน เยะมูเร็ง
(2557) ผลการศึกษาพบวา อาการชาเทาของ ผูปวยเบาหวานหลังการแชเทาดวยน้ําสมุนไพรลดลงกวากอนการ
แชเทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาการชาเทาของผูปวยเบาหวาน หลังการแชเทาดวยน้ําอุนลดลง
กวากอนการแชเทาอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ 0.05 และอาการชาเทาของผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการแช
เทา ดวยน้ําสมุนไพรลดลงไมแตกตางกันกับผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการแชเทา ดวยน้ําอุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 วิจารณและสรุป(ตอ) การนาสมุนไพรมาใชในการแชเทาเพ่ือลดอาการชาเทาในผูปวยเบาหวาน ใช
ไดผลดีตอผูปวยเบาหวาน ทาใหประสาทการรับความรูสึกของเทาผูปวย ดีข้ึน ลดและปองกันการเกิดแผลท่ีเทาใน
ผูปวย สงผลใหลดการเสี่ยงใน การตัดเทาของผูปวย เปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตในผูปวยเบาหวานอีก หนทางหนึ่ง


