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โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคเร้ือรังท่ีไม่ติดต่อ ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของทุกประเทศ
ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานท าใหร้ะบบปลายประสาทส่วนปลายเส่ือม ท าใหม้ี
อาการชา  กลา้มเน้ืออ่อนแรง  ผิวหนงัแตกแหง้เ  เป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดแผลท่ีเทา้ไดง่้าย

ประโยชน์นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
1. กระตุน้ใหมี้เลือดไหลเวียนมากข้ึนบริเวณขาและฝ่าเทา้
2. ท าใหเ้กิดยดืขยายของกลา้มเน้ือมดัเลก็ กระตุน้เส้นเลือดและกระตุน้เส้นประสาท
3. ท าใหเ้กิดการยดืเหยยีดของเส้นเอน็ขอ้เทา้

การเตรีมตัวก่อนนวด
ขอ้พึงระวงัในการนวดกดจุดสะทอ้นฝ่าเทา้ในผูป่้วยเบาหวานมีดงัน้ี
▪ ไม่นวดหลงักินขา้วอิ่มใหม่ๆ เพราะผูป่้วยจะผะอืดผะอม ไม่สบายทอ้ง อาจมีคลื่นไส้อาเจียนได้
▪ ร่างกายอ่อนเพลียมาก
▪ มีโรคติดเช้ือมีไข้
▪ กระดูกเทา้หกั หรือผิดรูป
▪ โรคหลอดเลือด หลอดน ้าเหลืองอกัเสบ/อุดตนั
▪ กรณีมีแผลเปิดท่ีเทา้ไม่ควรท าการนวดกดจุด เพราะจะท าใหเ้กิดการติดเช้ือไดง่้าย
▪ เตียงนวดศีรษะตอ้งสูงกว่าปลายเทา้ หาศีรษะต ่ากว่าปลายเทา้หลงันวด อาจพบอาการปวดศีรษะได้
▪ ไม่ควรนวดในหญิงตั้งครรภ ์3เดือนแรก เพราะอาจะท าใหแ้ทง้ได้

การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
ผู้ป่วยเบาหวาน



อุปกรณ์การนวดเทา้





ข ัน้ตอนการนวด

1 .ใชส้น้มอืท ัง้สองขา้งปัน่ขอ้เทา้ 2.  ใชฝ่้ามอืท ัง้สองขา้งปัน้ปลายเทา้

3. แตะครีมบนฝ่ามอืวางมอืทบีริเวณใตฝ่้าเทา้และหลงัเทา้แลว้

ลูบสลบัมอืมาทางปลายเทา้
4. ตบสน้เทา้ที่เอน็รอ้ยหวายดว้ยมอื 2 ขา้ง

สลบักนัพรอ้มกบัเขา้หาตวัผูถ้กูนวด



ขัน้ตอนการนวด

5. ใชน้ิ้วแมม่อืจรดกนัที่ก่ึงกลางสน้

เทา้นิ้วท ัง้4อยู่หลงัเทา้ ลูบนิ้วจาก

กลางเทา้ขึ้นไปยงัปลายเทา้

6. วางนิ้วหวัแมม่อืเกยกนัฉีกนิ้วกลาง ฝ่าเทา้

ออกไปทางดา้นขา้งโดยสลบันิ้วบนลา่ง

7. ใชม้ะเหงกกดครูดเนินอุง้ฝ่าเทา้จนถงึ

สน้ เทา้ 10 ครัง้

8. ใชน้ิ้วหวัแมม่อืยดึเป็นหลกั แลว้ใชม้ะเหงก

กดครูดจากนิ้วกอ้ยไปนิ้วโป้ง 10 คร ัง้ 



ขัน้ตอนการนวด

9. ใชน้ิ้วหวัแมม่อืยดึเป็นหลกั แลว้ใชม้ะเหงกกดครูด

จากนิ้วกอ้ยไปนิ้วโป้ง ที่คอนิ้ว 10 ครัง้

10. ผสานน้ิวมอืกบันิ้วเทา้ ใชน้ิ้วหวัแมม่อื

ขูดดา้นขา้งของนิ้วโป้ง 10 ครัง้
11. ใชน้ิ้วหวัแมม่อืกดกอ้มบริเวณอุง้นิ้วโป้ง

โดยใช ้4 นิ้ว เป็นจดุหมนุ ท าซ  า้ 10 ครัง้



ขัน้ตอนการนวด

12. มอืขวาจบัปลายเทา้ไว ้มอืซา้ยก าลกัษณะ

มะเหงกคว  า่นิ้วหวัแมม่อืแตะกลางฝ่าเทา้

กดครูดมะเหงกลงที่ขา้งฝ่าเทา้ดา้นในจาก

นิ้วหวัแมเ่ทา้ถงึสน้เทา้ 10 ครัง้

13. ก ามอืลกัษณะมะเหงกคว  า่ แลว้กาง      

นิ้วหวัแมม่อืยดึเป็นจดุหมนุที่ก่ึงกลางสน้เทา้ใช ้

มะเหงก  หมนุคลงึใตต้าตุ่มเป็นส่วนโคง้ท าซ  า้

14. ใชน้ิ้วหวัแม่มอืแตะสนเทา้ ใชข้อ้นิ้วชี้ครูด

ขา้งเอน็รอ้ยหวายลงสน้เทา้ท า 10 คร ัง้

15. ใชม้อืขวาจบัเทา้ยกขึ้นใหฝ่้าเทา้ต ัง้ตรง มอืซา้ยก า

ในลกัษณะมะเหงกหงาย ใชร่้องนิ้วชี้กบันิ้วกลางของมะเหงก

ครูดบริเวณเอน็รอ้ยหวายจากน่องมายงัสน้เทา้ท  าซ  า้ 10 ครัง้



19. มอืซา้ยจบัพยุงที่ใตฝ่้าเทา้ดา้นบนใชม้ะเหงก

มอืขวาครูดจาดขอ้เทา้มาปลายนิ้วเทา้ท  าซ  า้ 10 ครัง้

16. กลบัไปท าข ัน้ตอนที่ 12.15 โดยเปลีย่น

มาท าเทา้ดา้นนอก

17. มอืซา้ยจบัปลายเทา้ไว ้มอืขวาก ามะเหงก

แบบคว  า่ กดแลว้วนเป็นวงกลมตามเขม็นาฬกิา

ใหท้ ัว่หลงัเทา้

18. ใชม้ะเหงกกดคาดขวางหลงัเทา้ 

ออกมาดา้นน้ิวกอ้ย 3 ครัง้

ขัน้ตอนการนวด



ข ัน้ตอนการนวด

20. ใชน้ิ้วหวัแมม่อืขวาแตะใตน้ิ้วหวัแม่เทา้ใชข้อ้แรก

ของนิ้วชี้ เกาบริเวณโคนเลบ็ในลกัษณะกา้มปูหนีบ นิ้ว

ละ 5 ครัง้  จากนิ้วโป้งถงึนิ้วกอ้ยแลว้ไล่ยอ้นกลบั

21. ใช ้4 นิ้วของมอืท ัง้สองโอบหลงัเทา้ไว ้

นิ้วหวัแมม่อืท ัง้  สอง บรรจบกนัที่ก่ึงกลางสน้เทา้ลูบ

ขึ้น  เมือ่ถงึปลายเทา้ หลงัมอืท ัง้สองจะชิดกนั

22. กดร่องนิ้วโป้ง-นิ้วกอ้ย กลางหลงัเทา้

นบั1-10 แลว้ปลอ่ย

23. มอืท ัง้สองขา้งแยกนิ้วชี้และนิ้วหวัแมม่อื

ลกัษณะคีบ คืบจากบริเวณขอ้เทา้ลูบขึ้นเมือ่

ถงึปลายนิ้วเทา้ หลงัมอืท ัง้สองจะชิดกนัท าซ  า้ 10 ครัง้



ข ัน้ตอนการนวด

24. นิ้วหวัแมม่อืท ัง้2ขา้งแตะไวท้ี่หลงับริเวณน้ิวกลาง

กดกรูดนิ้วหวัแมม่อืพรอ้มกนัลงมาที่ขอ้ แลว้ครูดออ้ม

ใตต้าตุ่มท ัง้สองดา้นท าซ  า้ 10 ครัง้

25. ก ามอืท ัง้ 2 ในลกัษณะมะเหงกตัง้

แตะไวท้ี่ใตต้าตุ่ม ถสูลบัขึ้นลง 10 ครัง้

26. มอืซา้ยจบัปลายเทา้ไว ้มอืขวาขอ้เทา้และใช ้

นิ้วหวัแมม่อืกดครูดที่ใตต้าตุ่มดา้นในมาที่ขอ้เทา้เคลือ่นที่

เฉพาะนิ้วหวัแมม่อืเท่านัน้ 10 ครัง้จากนัน้ใชน้ิ้วหวัแมม่อืวนรอบ

ตาตุ่มตามเขม็นาฬกิา 10 ครัง้

.27. ท าซ  า้ข ัน้ตอนที่26 โดยเปลีย่น

มาท าเทา้ดา้นนอก 



ขัน้ตอนการนวด

28.  มอืซา้ยจบัปลายเทา้ไวใ้ชน้ิ้วหวัแมม่อืขวาแตะไวท้ี่

หลงัเทา้บริเวณน้ิวกลาง กดครูดมาจนถงึขอ้เทา้ ท  าซ  า้ 5

ครัง้ แลว้เปลีย่นเป็นมอืซา้ยท าซ  า้ 5 ครัง้

29. นิ้วหวัแมม่อืวางเกยกนัที่บริเวณขอ้เทา้

กดสลบันิ้วที่ขอ้เทา้ ท าซ  า้ 10 ครัง้



ข ัน้ตอนการกดจดุ

43. กดจดุบรเิวณฝ่าเทา้ โพรงอากาศกระดูกหนา้ผากและขมบั

ตา

หู

ต่อมไทรอยด์

กระเพาะอาหาร

ตบัอ่อน

ทา้ยทอย ดา้นขา้ง (กกหู)

กา้นคอ

จมูก

ต่อมใตส้มอง

ล  าไสเ้ลก็ส่วนบน

จดุรวมประสาท

หวัใจ (เทา้ซา้ย)

ตบั (เทา้ขวา)
ต่อมหมวกไต

ไต

ล  าไสใ้หญ่ส่วนขวาง

ล  าไสใ้หญ่ขาลง (เทา้ซา้ย)

ล  าไสใ้หญ่ขาขึ้น (เทา้ขวา)
กระเพาะปสัสาวะ

ล  าไสใ้หญ่ส่วนตรง (เทา้ซา้ย)

ไสต้ิ่ง (เทา้ขวา)

อณัฑะ รงัไข่



นวดจดุสะทอ้นฝ่าเทา้13จดุ

กดจุดสะทอ้นฝ่าเทา้ซ า้อีก 13 จุด ซ่ึงประกอบด้วย
เทา้ข้างซ้าย
1. จดุศนูยร์วมประสาท
2. สมอง
3. ตอ่มใตส้มอง
4. กระดกูสนัหลงั
5. หวัใจ
6. ปอด
7. กระบงัลม
8. ตอ่มหมวกไต
9. ไต
10. ทอ่ไต
11. กระเพาะปัสสาวะ                                                                                                 
เทา้ขวา
12 ตบั
13 ตบัออ่น



กดจดุสะทอ้นฝ่าเทา้13จดุ


