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จ าท าโดย
นางสาวกณัจนา   หึกขุนทด รหัสนักศึกษา 604N46102
นางสาวดวงฤดี     น่วมอ่อน รหัสนักศึกษา 604N46108
นางสาวนิภาพร แก้วอ าไพ รหัสนักศึกษา 604N46137
นางสาวฟาติน    สาแรหะ              รหัสนักศึกษา 604 N46138
นางสาวตรีรัตน์ เจิมจันทร์ รหัสนักศึกษา 604N46208
นางสาวรักชนก ฤกษ์พจิิตร รหัสนักศึกษา 604N46233
นางสาวรอฮานา สะอะ รหัสนักศึกษา 604N46241
นางสาวซูรีนา        สะนิ รหัสนักศึกษา 604N46242
นางสาวยาวารี รือแม รหัสนักศึกษา 604N46243
นางสาวนาซีฟะห์ เย็งกาเนะ      รหัสนักศึกษา 604N46244



หลกัการและเหตุผล
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีเกิดจากระบบเมตะบอลิซึมในร่างกายท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงกวา่ปกติ

เน่ืองจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือประสิทธิภาพการท างานของฮอร์โมนอินซูลินลดลง (American 
Diabetes Association, 2004) ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีผูท่ี้เป็นเบาหวาน 4.4 ลา้นคน มากเป็น
อนัดบั  4 ในภาคพ้ืนแปซิฟิก และในปี พ.ศ. 2583 สหพนัธ์เบาหวานนานาชาติไดค้าดการณ์วา่ประเทศไทยจะมีผูป่้วย
เบาหวานสูงถึง 5.3 ลา้นคน ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงอยูเ่ป็นระยะเวลานานๆ จะก่อใหเ้กิดความผิดปกติ
และภาวะแทรกซอ้นต่ออวยัวะต่างๆ ของร่างกาย ไดแ้ก่ ตา ไต เส้นประสาท หวัใจและหลอดเลือด(ชยัชาญ ดีโรจน์วงศ,์ 
2548) ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบบ่อยท่ีสุดของโรคเบาหวาน คือภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดกบัเส้นประสาทหรือท่ีเรียกวา่ 
diabetic neuropathy (สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย,2551) จะส่งผลใหผู้ป่้วยสูญเสียความรู้สึกใน
การป้องกนัตนเองท่ีเทา้ (lost of protective sensation) (ขนิษฐา ทุมมา, 2549) และหากเกิดความ
ผดิปกติของหลอดเลือดท่ีมาเล้ียงท่ีเทา้และขากจ็ะส่งผลใหก้ระบวนการรักษาแผลของร่างกายชา้ลงเส่ียงต่อการติดเช้ือและ
ลุกลามของบาดแผล ผูป่้วยอาจจะตอ้งถูกตดัเทา้ และผูป่้วยเบาหวานยงัมีความเส่ียงต่อการถูกตดัเทา้มากกวา่ผูป่้วยท่ีไม่เป็น
โรคเบาหวานถึง 25 เท่า(World Health Organization, 2016)



โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีเป็นปัญหาส าคญัทางดา้นสาธารณสุขของโลก เป็นภยัคุกคามท่ีลุกลาม
อยา่งรวดเร็วไปทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งมาก ไดร้ายงานวา่ในปัจจุบนัทัว่โลกมี
ผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคเบาหวาน 4 ลา้นคนต่อปี เฉล่ีย 8 วนิาทีต่อ 1 คน ส าหรับประเทศไทย  ปี 2555 พบผูเ้สียชีวิต
จากโรคเบาหวานทั้งหมด 7,749 ราย หรือเฉล่ียวนัละ 22 คน คิดเป็นอตัราตายดว้ยโรคเบาหวาน 12.06 ต่อแสน
ประชากร พบวา่ ความชุกของโรคเบาหวานมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.9 (ส านกังานโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2556)



ส่วนในจงัหวดัเพชรบุรี จากรายงานขอ้มูลผูป่้วยโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง จงัหวดัเพชรบุรี 
พบวา่ ในปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 มีจ านวนผูป่้วยโรคเบาหวานเพ่ิมมากข้ึนกวา่ 2,000 คน และอตัราตายผูป่้วย
โรคเบาหวานต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2555 เพ่ิมข้ึนเป็น 6.63 สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบุรี พ.ศ. 2560 พบวา่จากการคดักรองโรคในผูสู้งอาย ุจงัหวดัเพชรบุรี พบผูสู้งอาย ุ      
ร้อยละ 47.9 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และในเขตอ าเภอเมืองพบผูสู้งอายรุ้อยละ 7.1 อยูใ่นกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 
อีกทั้งจากสถิติศูนยข์อ้มูลประเทศไทย พ.ศ. 2554 พบวา่ต าบลส ามะโรง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 2,683 คน ร้อยละ 15.9 เป็นผูสู้งอายใุนจ านวนนั้นร้อยละ 45.1 ป่วยเป็นโรคเร้ือรัง



ปัจจุบนัพบแนวโนม้ในการบริการสุขภาพทางเลือกหรือการแพทยท์างเลือกมากข้ึน การนวดเทา้เป็น
ศาสตร์หน่ึงของการนวดไทย การนวดเทา้จะส่งผลใหห้ลอดเลือดเกิดการขยายตวัเลือดไหลเวยีนบริเวณเทา้ไดดี้ข้ึน 
(อมรรัตน์ นธะสนธ์ิ และคณะ, 2558 ) จากการทบทวนวรรณกรรมท าใหท้ราบแนวคิดของการดูแลสุขภาพ      
ท่ีวา่การดูแลผูป่้วยเบาหวานเพ่ือช่วยใหผู้ป่้วยควบคุมโรคไดแ้ละสามารถด ารงชีวิตไดเ้ป็นปกติสุขโดยไม่มี
ภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน ไม่ไดอ้ยูท่ี่การรักษาทางการแพทยห์รือการใชย้าแต่เพียงอยา่งเดียว จึงเป็นท่ีมา
ของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นการนวดเทา้มาเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการดูแลเทา้ของผูป่้วยเบาหวาน
(ศิริกลุ กล ่ากูล, 2557)



จากขอ้มูลดงักล่าวผูจ้ดัท าโครงการนวตักรรมตระหนกัถึงความรุนแรงของปัญหาในผูสู้งอายท่ีุป่วยเป็น
โรคเบาหวาน จึงไดจ้ดัท าโครงการนวตักรรม Foot Fit In Box พิชิตโรค ไดแ้นวคิดมาจากงานวจิยัของ 
รพสต.บา้นยายร้า อ  าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ไดท้  านวตักรรมกะลานวดฝ่าเทา้ลดชา ในกลุ่มผูป่้วยเบาหวานท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้นปลายประสาทท่ีเทา้ชา จ านวน 47 คน จากการทดลองพบวา่ผูป่้วยมีอาการชา้เทา้ลดลง กลุ่มจึงได้
ท านวตักรรมช้ินน้ีข้ึนมาโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีหาไดง่้ายตามทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ ประกอบดว้ย     
ไมไ้ผ ่เมด็มะขาม หนงัยาง ผา้ขาวมา้ เพ่ือช่วยในการกระตุน้การไหลเวยีนโลหิตบริเวณฝ่าเทา้ในผูป่้วยท่ีเป็น
เบาหวานและช่วยลดอาการชาท่ีเทา้ของผูป่้วยเบาหวานซ่ึงเป็นการนวดเทา้โดยใชเ้มด็มะขามในการนวดกระตุน้
ระบบไหลเวยีนโลหิต สามารถลดอาการชาท่ีเทา้ อีกทั้งตวันวตักรรมยงัสามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกและยงั
สามารถผลิตข้ึนใชเ้องได้



วตัถุประสงคข์องโครงการ
1. สร้างนวตักรรมการดูแลเทา้ โดยใชว้สัดุจากธรรมชาติและวสัดุท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน
2. เพื่อลดอาการชาท่ีเทา้ของผูป่้วยเบาหวาน
3. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการออกก าลงักายใหก้บัผูใ้ชน้วตักรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ผูป่้วยโรคเบาหวาน



ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน



วสัดุอุปกรณ์

8. ไม้แผน่อดั7. ไม้แกนกลาง 6. หนงัยาง5. ผ้าขาวม้า 

3. กาวร้อน                                 4. เมด็มะขาม1. ไม้ไผ ่                                         2. ตะปู



วธีิท า

1. ตดัไม้ไผ่ขนาด ยาว 30 เซนติเมตร 2. เหลาไม้ไผ่บริเวณข้อไม้ให้เรียบ 3. น าไม้แกนกลางใสเ่ข้าในไม้ไผ่

4. น าไม้เจาะรู 5. น าเมด็มะขามใสต่ามรูท่ีเจาะแล้วน ากาวร้อน ทัง้ 6 ชิน้ 6. น าไม้แผ่นอดัมาประกอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

7.น าไม้ไผ่ท่ีติดเม็ดมะขามแล้วน ามาประกอบกบักล่อง



ระยะเวลาด าเนินงาน 

14 กมุภาพนัธ์ 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  38 หมู่ 8 ถนนหาดเจา้ส าราญ 
ต าบลนาวุง้ อ  าเภอ เมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

สถานท่ีด าเนินงาน



งบประมาณ



ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ

1 สร้างนวตักรรมการดูแลเทา้ โดยใชว้สัดุจากธรรมชาติและวสดุท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ิน
2 มีอาการชาท่ีเทา้ลดลงของผูป่้วยเบาหวาน
3 เพ่ิมทางเลือกในการออกก าลงักายใหก้บัผูใ้ชน้วตักรรม



แบบประเมินนวตัรกรรม
นวตักรรม FOOT FIT IN BOX พิชิตโรค




