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โรคเบาหวานและการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดด้วยการนวดไทย
กรรณิการ์ พุ่มทอง
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
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ในคนเป็นโรคเบาหวานที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูง มีโอกาสสูงที่หลอดเลือดจะเกิดความเสียหาย
เนื่องจาก มีสารต่าง ๆ ที่ก่อตัวขึนและอุดตันในหลอดเลือดมีผลให้เกิดหลอดเลือดเกิดการตีบตัน ท้าให้
ปริมาณเลือดที่ไหลผ่านไม่เพียงพอที่จะไปยังเซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะส่วนปลายของอวัยวะเช่นมือและเท้า
ผู้ป่วยโรคเบาหวานหลายคนมีประสบการณ์ของภาวะต่างๆ เช่น ตะคริว อาการชา และปวด ต้นเหตุ
อาจจะเกิดจากการไหลเวียนเลือดไม่ดีหรือเส้นประสาทมีความเสียหายหรือทังสองอย่าง และดูเหมือนว่า
ทังสองอย่างที่กล่าวมานีคือสาเหตุของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และโรคปลายประสาทอักเสบ ซึ่ง
เป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 การยับยังหรือการชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือความพยายามของการช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ให้สามารถใช้ชีวิต
อยู่กับโรคได้ และลดการใช้ยาลง การนวดแผนไทยสามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ซึ่งช่วยรักษาและ
บรรเทาอาการของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะอาการชาตามมือตาม
เท้า การนวดแผนไทยจะใช้การกดจุดที่เป็นเส้นพลังงาน ซึ่งเชื่อมโยงกันทั่วร่างกายทังนีเพื่อกระตุ้นการ
ไหลเวียนของพลังงานและเพิ่มการหมุนเวียนเลือด และเมื่อผสมกับท่านวดที่มีลักษณะคล้ายการท้าโยคะ
ช่วยให้ เกิดการยื ดเหยีย ดกล้ามเนือท้าให้เกิดความผ่ อนคลายทั่วทังร่างกายในระดับลึ ก ผลของมันจะ
สามารถช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ และช่วยลดการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
คาสาคัญ: โรคเบาหวาน การนวดไทย การกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
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Abstract
In people with diabetes having high blood sugar levels, there is a high probability that the
blood vessels are damaged due to various substances and forming clots in the blood vessels, resulting
in a constricted blood vessel. The amount of blood flowing through is not enough to move on to the
cells, particularly the end of the body such as hands and feet. Diabetic patients experience some
different conditions, such as cramping, numbness and pain. The cause may be due to poor blood
circulation or nerve damage, or both causes. It seems that both of these are the causes of peripheral
arterial disease and peripheral neuropathy. These are the complications that simply occur in patients
with type 2 diabetes. To inhibit or delay the complications of type 2 diabetes, to help patients with
type 2 diabetes can live well with the disease, and to reduce drug use down, an approach that the
article to focus on was traditional Thai massage in which it can significantly stimulate blood flow.
Traditional Thai massage helps ease the symptoms and treatment of complications that occur in
patients with type 2 diabetes, especially at hand and feet numbness. Traditional Thai massage uses
acupressure technique to points on the power lines, which get the body to stimulate the circulation
of energy and blood flow. When it is mixed with some postures similar to yoga, it helps to stretch the
muscles throughout the body, leading to a deeper level of relaxation. These effects will be to reduce
the level of blood sugar, and to reduce the incidence of complications in patients with diabetes,
ultimately.
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บทนา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นความผิดปกติของการเผาผลาญอาหารที่ส่งผลให้ระดับน้าตาล
ในเลือดสูงเนื่องจากร่างกายมีภาวะการต้านทานต่ออินซูลินและ/หรือการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินเพียงพอ ซึ่ง
ส่งผลให้ระดับน้าตาลในเลือดสูง และเมื่อเวลาผ่านไปอาจเกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่างๆในร่างกาย รวมถึงระบบหลอด
เลือดต่างๆ ดังนันส้าหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานอาหารส้าหรับคนธรรมดาจึ งอาจกลายเป็นยาพิษได้ นี่คือเหตุผลที่ผู้ป่วย
โรคเบาหวานควรที่จะหลีกเลี่ยงน้าตาลในอาหาร แต่หากคุณสามารถรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้คงทีโ่ ดยการหลีกเลี่ยง
การบริโภคอาหารที่มีน้าตาล ก็มีแนวโน้มที่คุณจะไม่จ้าเป็นต้องใช้ยาในระยะยาว
คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เคยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ได้ขึนอยู่กับอินซูลินหรือ ส่วน
ใหญ่พบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี อย่างไรก็ตามปัจจุบันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีการพบมากขึนในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง
รวมทังวัยรุ่นและเด็ก โดยสถิติโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตามรายงานที่สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) บอกไว้ว่ามีการพบ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า 371 ล้านคนทั่วโลก และตัวเลขนีคาดว่าจะเพิ่มขึนถึงกว่า 550 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2030
ในอัตราการเป็นโรคเบาหวานทังหมดทั่วโลกพบว่า 90% คือผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 จากข้อมูลของ IDF พบว่า
ครึ่งหนึ่งของคนเหล่านียังไม่ได้ตระหนักถึงสภาพของพวกเขาว่าตนเองเป็นโรคนีเนื่องจากยังไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย
(undiagnosed) อย่างไรก็ตามการพัฒนาของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะแทรกซ้อน สามารถป้องกันไม่ให้รุนแรงได้
ถ้าตรวจพบและได้รับการรักษาในช่วงเริ่มต้น1
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดขึนเมื่อฮอร์โมนอินซูลินไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเซลล์ในร่างกาย อินซูลิน
เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับเซลล์ร่างกายที่จะใช้กลูโคสจากกระแสเลือดและแปลงมันเป็นพลังงาน เมื่อใช้ไม่ได้ผล จึงเกิดภาวะที่
เรี ย กว่ า การต้ า นทานต่ อ อิน ซู ลิ น (insulin resistance) ซึ่ งจะท้ า ให้ ร ะดั บ น้า ตาลในเลื อ ดเพิ่ ม ขึ น (Hyperglycemia)
ยิ่งกว่านันภาวะน้าตาลในเลือดสูงของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ที่ผลิตอินซูลินใน
ตับอ่อนที่น้าไปสู่การผลิตอินซูลินไม่เพียงพอส้าหรับความต้องการของร่างกาย ผลที่เกิดขึนจึงเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดให้
มีระดับสูงตลอดเวลา
ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยในการพัฒนาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือการมีน้าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน (obesity) การ
รับประทานอาหารที่มีน้าตาลและไขมันสูง ขาดการออกก้าลังกาย มีญาติที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความดันโลหิตสูง
มีระดับคอเลสเตอรอลสูง เป็นลูกหลานของคนที่อาศัยในเขตเอเชียใต้หรือคนแถบแคริบเบียนที่มีเชือสายแอฟริกัน และ
รวมถึงคนที่ชอบสูบบุหรี่ ความน่าจะเป็นในการพัฒนาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ยังได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่นการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ถ้าพ่อหรือแม่มีโรคเบาหวานประเภท 2 ความเสี่ยงของการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือ 15% แต่ถ้าทังพ่อและแม่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความเสี่ยงของ
การรับมรดกจะสูงถึง 75% 2

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมถึง โรคหัวใจ (heart diseases) หลอดเลือดใน
สมองอุดตันแตก (stroke) โรคไต (nephropathy) โรคตา (retinopathy) และการท้าลายเส้นประสาท (neuropathy)
ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการตัดแขนขา ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนเหล่านีขึนอยู่กับระยะเวลาก่อนที่พวกเขาได้รับการ
วินิจฉัย พบว่าครึ่งหนึ่ง หรือ 50% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แสดงสัญญาณเริ่มต้นของสภาวะสุขภาพเหล่านี
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ยังรวมถึงภาวะซึมเศร้า (depression) และการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
(sexual dysfunction) แต่ความเสี่ยงสามารถลดลงได้ โดยผ่านการควบคุมภาวะโรคเบาหวานที่ดี และเช่นเดียวกับโรค
เรือรังอื่นๆ การได้รับ วินิจฉัยของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แต่เนิ่นๆ จะเป็นประโยชน์ส้าหรับการรักษา ซึ่งจะท้าให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานสามารถป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นเหล่ า นี ได้ อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า เกื อ บ 1 ใน 3 ของคนที่ มี
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โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคไต ภายใน 20 ปีของการวินิจฉัยของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า
60% ของคนที่ได้รับการวินิจฉัยมีระดับของจอประสาทตาบาง3 ในแง่ของภาวะแทรกซ้อนในระยะสันของโรคเบาหวานจะ
เกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากการสลายสารคีโตน (ketoacidosis) ทังนีเพื่อน้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้าตาลซึ่งร่างกาย
น้าไปใช้ไมได้ ซึ่งภาวะนีพบได้ไม่บ่อยนักในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การยับยังหรือการชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือความพยายามของการช่วย
ผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ให้ สามารถใช้ ชีวิ ตอยู่กั บโรคได้ และลดการใช้ ยาลง โดยปั จจุ บัน มี ก ารศึก ษาเกี่ ยวกั บ
การแพทย์เสริมหรือการแพทย์ทางเลือก (complementary and alternative medicines: CAM) เพื่อใช้ร่วมกับการ
รักษาตามแนวทางแพทย์แผนปัจจุบันหรือการใช้เป็นแพทย์ทางเลือกส้าหรับคนที่ปฏิเสธการใช้ยา ส้าหรับ CAM ไม่ว่าจะ
เป็นศาสตร์การแพทย์จีน เช่น การฝังเข็ม (acupuncture) หรือการใช้สมุนไพร (herbalism) หรือแม้แต่ของไทยเอง เช่น
การนวดไทย (Thai massage) รวมถึ ง การนวดกดจุ ด (foot reflexology) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การนวดรั ก ษา (massage
therapy)
ในบทความนีจะได้กล่าวถึงกลไกการรักษาโดยใช้การนวดไทยที่สามารถช่วยผู้ป่วยยับยังหรือชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ โดยผู้เขียนจะใช้ทฤษฏีที่พูดถึงการกระตุ้นการไหลเวียนเลือด สามารถช่วย
รักษาและบรรเทาอาการของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะอาการชาตามมือตามเท้า แต่
ค้าถามคือ ระบบหมุนเวียนเลือดและภาวะโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง

โรคเบาหวานและการไหลเวียนเลือด
ผู้ป่วยโรคเบาหวานหลายคนที่มีประสบการณ์ของความรู้สึกไม่สบายในขาและเท้าของพวกเขา เช่น ตะคริว
อาการชา และปวด ต้นเหตุอาจจะเกิดจากการไหลเวียนเลือดไม่ดีหรือเส้นประสาทมีความเสียหายหรือทังสองอย่าง และ
ดูเหมือนว่าทังสองอย่างที่กล่าวมานีคือสาเหตุของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (peripheral arterial disease: PAD)
และโรคปลายประสาทอักเสบ (peripheral neuropathy) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ขณะที่ทังสองอาการปรากฏซึ่งเกิดขึนจากระดับน้าตาลในเลือดสูงและบางส่วนมาจากอาการต่างๆจากภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดซ้อนทับกัน โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ในรูปแบบที่พบมากที่สุดของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายที่ขา (และ
บางครังแขน) เป็นผลมาจากหลอดเลือดเกิดการตีบแคบและแข็งเนื่องจากมี ไขมันมาอุดตัน ซึ่งน้าไปสู่การไหลเวียนของ
เลื อ ดลดลงในขาและเท้ า โรคนี ส่ ง ผลกระทบต่ อ 8-12 ล้ า นของคนอเมริ กั น และเป็ น โรคที่ พ บบ่ อ ยมากในผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานกว่าในประชากรส่วนอื่นๆ ประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุมากกว่า 50 ปีมีภาวะของโรค
PAD แม้ว่าบุคคลเหล่านีหลายคนยังไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นโรคดังกล่าว อาการดังกล่าวเช่น เดินเป๋ มี ตะคริวและปวดขา
ซึ่งเกิดขึนในขณะที่เดินและหยุด มีความรู้สึกเย็น (coldness) หรือรู้สึกเสียวซ่า (tingling) ของขาและเท้า รวมถึงมีการ
หายช้าของแผลและภาวะปวดบวมบนแขนขา
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รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า P.A.D. มีผลต่อหลอดเลือดแดง รูป A แสดงหลอดเลือดและการไหลเวียนของ เลือดที่
ปกติ รูป B แสดง หลอดเลือดแดงที่มีการสะสมของสาร (plague) ซึ่งปิดกันการไหลเวียนของเลือด เพราะหลอดเลือด
แดงแคบลงเนื่องจากการอุดตัน (https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pad)
ส้าหรับปลายประสาทอักเสบที่เกิดจากภาวะน้าตาลในเลือดสูงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของโรคเบาหวาน
ที่เส้นประสาทของขาและเท้า (และบางครังมือและแขนด้วย) ที่ได้รับความเสียหายส่งผลให้ เกิดอาการเจ็บปวดและ
สูญเสียความรู้สึก ในขณะที่กลไกการเกิดของโรคยังไม่ทราบแน่นอน อย่างไรก็ตามพบว่าการที่เส้นประสาทถูกท้าลาย
มักจะเกิดขึนหลังจากหลายปีของการสัมผัสกับระดับน้าตาลในเลือดสูง เส้นใยประสาทที่ถูกท้าลายอาจท้าให้ปิดความรู้สึก
ที่แขนขา และผู้ป่วยมักมี ประสบการณ์กับอาการปวดหรือ การปวดแบบแสบร้อน นอกจากนียังอาจส่งผลให้ เกิดการ
สูญเสียของเส้นใยประสาท ซึ่งจะท้าให้กล้ามเนืออ่อนแรง อาการชา และการสูญเสียความรู้สึกของปลายประสาท ท้าให้
เท้าเกิดการบิดและเปลี่ ยนรูป ส่งผลในการเดินและการเปลี่ยนแปลงในความสมดุลและการประสานงานที่บกพร่อง
รวมถึงการสูญเสียความไวต่อความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิยังสามารถท้าให้แผลได้ง่าย พบว่าแผลจากการบาดเจ็บเท้าหาก
เกิดร่วมกับการไหลเวียนทีไ่ ม่ดี (ที่เป็นผลร่วมกับ PAD) ท้าให้บาดแผลดังกล่าวหายช้า น้าไปสู่แผลเรือรังซึ่งท้าให้เกิดเนือ
ตายเพราะเซลล์ได้รับอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ ในที่สุดผู้ป่วยอาจจะมีความจ้าเป็นที่ต้องตัดเท้า
การรักษาอาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายและโรคปลายประสาทอักเสบ นอกจากการให้ยาลดปวด ลด
อาการชา การผ่าตัดหลอดเลือด รวมถึงการกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า อีกหนึ่งในกระบวนการรักษาที่บทความนีจะ
กล่าวถึงคือ การช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ซึ่งหากปัญหาที่เกิดขึนคือการไหลของเลือดถูกจ้ากัด การแพทย์เสริมที่
เรียบง่ายและราคาไม่แพงคือการผ่อนคลาย (relaxation) และการกระตุ้นการไหลเวียนเลือด (increase blood flow) ที่
เท้า ซึ่งสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังรอบนอกของร่างกาย (periphery of the body) และสามารถบรรเทา
อาการปวดได้ ท้าเป็นประจ้าจะสามารถช่วยลดความดันเลือด ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะอย่างมากส้าหรับอาการเหล่านีทีม่ ัก
เกิดในผู้ป่วยเบาหวาน
คุณเคยสงสัยว่า ท้าไมการยกเท้าขึนและผ่อนคลายเท้าหลังจากวันที่ยาวนานท้าให้รู้สึกดีมาก มีค้าอธิบายทาง
สรีรวิทยาคือ ปฏิกิริยาของร่างกายต่อความเครียดและการพักผ่อนน้อยในทิศทางตรงข้ามในความต่อเนื่องของการท้างาน
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ของระบบประสาท โดยทั่วไประบบประสาทรักษาสมดุลระหว่างระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic) ซึ่งควบคุม
เกี่ยวกับการกระท้าและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (parasympathetic) ซึ่งควบคุมการพักผ่อนและการท้ากลับมา
ให้เหมือนเดิม ส่วนความเครียดกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองแบบ "ต่อสู้" ของระบบประสาทซิมพาเทติก ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มอัตราการเต้นหัวใจ ความดันโลหิตและระดับน้าตาลในเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองหัวใจและ
กล้ามเนือโครงร่าง ผลกระทบเหล่านีมักจะเกิดขึนเป็นเวลานานโดยการปล่อยของฮอร์โมนความเครียด ในขณะที่การผ่อน
คลายที่กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึนระบบประสาทซิมพาเทติก ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเต้นหัวใจและความดันโลหิต ท้าให้การ
ไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึน มีผลท้าให้ผิวหนังอุ่นขึนและเพิ่มปริมาณของออกซิเจนและสารอาหารให้กับส่วนปลายสุดของ
ร่างกาย เมื่อร่างกายผ่อนคลายก็ท้าให้มีการใช้คาร์โบไฮเดรตมีประสิทธิภาพมากขึน ระดับน้าตาลในเลือดจะลดลง 2-4
ชั่วโมงหลังจากที่ผ่อนคลาย
การไหลเวียนไม่ดีเกิดขึนเมื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้รับปริมาณของเลือดไม่เพียงพอหรือเลือดเข้าไปไมถึง ซึ่ง
มักจะพบในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ซึ่งมีโอกาสสูงในการเกิดโรค
แทรกซ้อนของปัญหาเท้าอย่างรุนแรง อาการที่พบบ่อยของการไหลเวียนไม่ดีรวมถึง เท้าเย็นหรือมือเย็น เท้าชาหรือมือชา
การสูญเสียเส้นขนบนเท้าหรือขา รอยฟกช้าที่เกิดบนผิวขา (มักพบในคนผิวบาง) ผิวแห้งหรือแตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีเ่ ท้า
เล็บเท้าเปราะ แผลหายช้า และการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการไหลเวียนไม่
ดี ปัจจัยเหล่านีสามารถท้าให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสของการเกิดโรคหลอดเลือ ดแดง
ส่วนปลายและการลดการไหลเวียน เช่น การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน คอเลสเตอรอลสูง และความดันโลหิตสูง
ในคนเป็นโรคเบาหวานที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูง มีโอกาสสูงที่หลอดเลือดจะเกิดความเสียหายเนื่องจาก
“plague” หรือสารต่าง ๆ ทีก่ ่อตัวขึนและอุดตันในหลอดเลือดมีผลให้เกิดหลอดเลือดเกิดการตีบตัน ท้าให้ปริมาณเลือดที่
ไหลผ่านไม่เพียงพอทีจ่ ะไปยังเซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะส่วนปลายของอวัยวะเช่นมือและเท้า ดังนันผู้ป่วยโรคเบาหวานควร
ได้รับการตรวจสอบเท้าประจ้าปี การตรวจสอบการเดินด้วยเท้าและควรรวมถึงการทดสอบส้าหรับการไหลเวียนเลือดใน
เท้า ส้าหรับแนวทางในการป้องกันรักษาไหลเวียนเลือดไม่ดี ผู้ป่วยจะต้องตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจ้า โดยมีการ
ตรวจสอบค่าดัชนีต่างๆ ดังนีเช่น ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ค่าความดันโลหิต ค่าคอเลสเตอรอล รวมถึงการออกก้าลัง
กายอย่างสม่้าเสมอจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึน และส่งผลดีต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ ด้วย
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการไหลเวียนเลือดไม่ดี มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายโดยเฉพาะเท้า ซึ่งมัก
เกิดกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และการไหลเวียนไม่ดี ท้าให้แผลหายช้า เมื่อผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดแผลติด
เชือ ในกรณีสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคืออาจจะมีความจ้าเป็นในการตัดแขนขา ซึ่งสามารถเกิดขึนได้หากเซลล์กล้ามเนือ
บริ เ วณแผลที่ เท้ า เลื อ ดส่ งไปเลียงไม่ ไ ด้แ ละเกิ ดเซลล์ ต าย มิเ ช่ นนั นมัน จะลามไปยังส่ วนผิ วเซลล์ อื่ นๆ ดังนั นผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานที่ได้รับบาดเจ็บที่เท้าควรปรึกษาแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ดังนัน
ภาวะการไหลเวียนเลือดไม่ดีที่พบในผู้ป่วยเบาหวานก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนทีส่ ามารถพัฒนาเป็นภาวะวิกฤตขาดเลือดใน
บริเวณแขนขา และจะกลายเป็นความผิดปกติของเท้า ดังนันควรตรวจสอบการบิดหรือการเปลี่ยนแปลงของเท้าเป็น
ประจ้า

การนวด
การแพทย์แผนตะวันออกองค์ประกอบที่ส้าคัญคือแนวคิดเกี่ยวกับพลังชีวิตหรือพลังงานที่ไหลไปตามจุดต่างๆ
ทั่วร่างกาย ในภาษาจีนจะเรียกว่า “ชี่” แต่ในไทยจะเรียกว่า “หลุ่ม” มีการศึกษาพบว่าการนวดช่วยในการปรับปรุงระบบ
หัวใจและหลอดเลือ ดโดยการขยายหลอดเลือดเพื่อให้การไหลเวีย นเพิ่มขึน การนวดช่วยกระตุ้นให้ระบบประสาท
ส่วนกลางมีการตอบสนองดีขึน การศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชินสนับสนุนการค้นพบทีบ่ อกว่าการนวดสามารถท้าให้
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ระบบภูมิคุ้มกันท้างานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึนโดยการปล่อยสารพิษผ่านการไหลเวียนทีด่ ีขึน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นวดช่วยปลดปล่อยความเครียด จิตใจ และอารมณ์4-6 มีศึกษาเมื่อไม่นานมานีได้ชีให้เห็นว่าการนวดได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามัน
เป็นส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบ 7-8 รวมทังการศึกษาซึ่งเผยให้เห็นว่าการนวด
กล้ามเนือช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และอาจจะมีประโยชน์ในการชะลอการ
ลุกลามของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย9
การนวดชนิดต่างๆ10 ที่รู้จักกันในโลกปัจจุบันนี มีดังต่อไปนี
1. การนวดแผนไทย (Thai Massage)
นวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณ ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 2,500 ปี เป็นการปฏิบัติ
ตามแนวคิดของพระพุทธเมตตา หรือความรัก ความเมตตา การนวดแผนไทยเป็นวิธีการบ้าบัดที่ให้ความส้าคัญของจิตใจ
การเชื่อมโยงของร่างกาย และความช้านาญในการบ้าบัด ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ
การนวดแผนไทยอยู่บนพืนฐานหลักของเส้นต่างๆ ที่ท้างานภายในร่างกายซึ่งเรานันมองไม่เห็น โดยเน้นเส้นประธานทัง
10 เส้น การนวดจะเป็นการคลายเส้นที่อุดตันเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของพลังงานทั่วร่างกาย การบ้าบัดใช้วิธีการกดโดย
ใช้นิวหัวแม่มือ ปลายนิวมือ มือ เท้า แขนและขา กดโดยใช้น้าหนักตัวของผู้นวดกดไปยังพืนที่กว้างๆของร่างกาย เช่น
หลังและสะโพก แรงกดรวมกับยืดกระดูกสันหลังและข้อต่อออกจากร่างกาย ท้าให้รู้สึกผ่อนคลายและบรรเทาอาการตึง
เครียดได้ นอกจากจะท้าให้เกิดความผ่อนคลายและพักผ่อน ยังมีการนวดในขันสูง ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมเพื่อน้ามาใช้ใน
การรักษาโรคบางอย่างได้
2. การนวดชิอัตสึ (Shiatsu)
ถื อ ก้ า เนิ ด มาจากประเทศจี น และได้ รั บ การพั ฒ นาโดยประเทศญี่ ปุ่ น หรื อ เรี ย กว่ า แอคคู เ พลสเช อร์
(acupressure) ค้าว่า Shiatsu หมายถึงการกดจุดด้วยนิว แต่การนวดมีลักษณะคล้ายกับการนวดแผนไทยที่ใช้มือ เข่า
ข้อศอก หรือเท้าของผู้นวดในการกดจุดตามส่วนต่างๆของร่างกาย การนวดซิอัตสึ เป็นไปตามหลักการของพลังงานที่ไหล
ผ่านช่องพลังงานภายในร่างกาย ที่มีหน้าที่ควบคุ มอวัยวะภายในรวมถึงการเผาพลาญพลังงานทังหมด โดยจะกดจุดไป
ตามแนวเส้นทางพลังงานภายในร่างกายซึ่งมีทังหมด 14 ช่องพลังงานและมีประมาณ 600 จุดทั่วร่างกาย การกดจุดจะมี
ผลต่อการปรับความสมดุลของพลังงานภายในร่างกาย ซึ่งจะช่วยรักษาหรือคืนพลังงานใหม่ๆให้แก่ร่างกาย หลังจากที่
ร่างกายอ่อนล้าเนื่องจากการท้างานจนพลังงานหมด เราจะต้องน้าพลังงานส่วนเกินที่มีอยู่ในร่างกายนันออกมาใช้แทน
การนวดไม่จ้ากัดอยู่แค่การกดจุดเท่านัน แต่การนวดซิอัตสึยังสามารถยืดและโยกย้ายร่างกายพร้อมกับการประสานลม
หายใจเมื่อมีการโยกย้าย การบ้าบัดด้วยการนวดซิอัต สึจะช่วยท้าให้อ่อนเยาว์ขึน มีความแข็งแรง บรรเทาอาการภูมิแพ้
ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ช่วยในการรักษาโรคหืด โรคทางเดินอาหาร นอนไม่หลับ ปวดศรีษะหรือไมแกรน
ประจ้าเดือนมาไม่ปกติ โรคไซนัสอักเสบ เป็นต้น นอกจากนีการนวดซิอัตสึสามารถใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพที่สมบู รณ์
แบบหรือเพื่อลดความเครียดและผ่อนคลาย
3. การนวดแบบสวีดิช (Swedish Massage)
การนวดแบบสวีดิชเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเป็นต้นแบบของการนวดแบบสมัยใหม่ในโลกตะวันตก และยังคงได้รับ
ความนิ ย มมากที่ สุ ด ส้ า หรั บ ผู้ ที่ ไ ปท้ า สปาครั งแรก การนวดโดยทั่ ว ไปใช้ น้ า มั น พื ช ครี ม และแป้ งในบางครั ง และ
ประกอบการตี การลูบ การนวด การขัด การสั่นและการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้น โดยการใช้มือ ผ่ามือ นิวโป้งและปลายนิว
การเคลื่อนไหวมีผลโดยตรงต่อหัวใจและวัตถุประสงค์หลักของการนวดคือเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนในเลือด
และล้างสารพิษออกจากกล้ามเนือ โดยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดจึงท้าให้กล้ามเนือนันอบอุ่นและรู้สึกผ่อนคลาย
และการฟื้นตัวจากการตึงของกล้ามเนือจะสันลง โดยร่างกายสามารถก้าจัดของเสียออกจากร่างกายเช่น กรดแลคติค
กรดยูริคที่สะสมอยู่ในนือเยื่อและของเสียอื่นๆได้ ท้าให้สีผิวดีขึนและจากการกระตุ้น ท้าให้เซลลูไลท์และระบบน้าเหลือง
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ลดลง นอกจากนียังกระตุ้นระบบประสาทท้าให้ลดความเครียดทังอารมณ์และร่างกายได้ การนวดแบบสวีดิชช่วยในการ
ผ่อนคลายและคืนความชุ่มชื่นให้กับผิว มีผลต่อเส้นประสาทที่กล้ามเนือ
4. การนวดแบบทุยหน่า (Tuina)
การนวดแบบทุยหน่ามาจากตะวันออก เป็นการบ้าบัดรักษาการท้างานของร่างกายที่มีการใช้อยู่ในประเทศจีน
ถึง 2,000 ปี จะใช้ทฤษฎีพืนฐานทางการแพทย์แบบจีน โดยใช้การไหลของลมปราณผ่านแนวเส้นพลังงาน ซึ่งเป็นการ
บ้าบัดขันพืนฐานของตะวันออก ทุยหน่ามีเทคนิคที่หลากหลายที่ใช้จังหวะที่แตกต่างกันมากมาย เช่น การคลึง การกด
การนวด การดึง และ การสั่น ซึ่งวิธีการเหล่านีใช้กับต้าแหน่งจุดต่างๆและกลุ่มกล้ามเนือ เมื่อท้าอย่างถูกวิธีจะมีการ
แลกเปลี่ยนพลังงานลมปราณระหว่างแพทย์และผู้ป่วยท้าให้ได้การรักษาที่ดีที่สุด ตลอดจนการใช้เทคนิคการนวดและ
เทคนิคการใช้มือ การนวดแบบทุยหน่าเน้นการไหลของลมปราณผ่านระบบของช่องทาง ซึ่งช่วยให้ร่างกายรักษาตัวเอง
ตามธรรมชาติ การนวดด้วยวิธีทุยหน่าเป็นการใช้เทคนิคการนวดด้วยมือสัมผัสบนผิวหนังอ่อนๆของร่างกาย เทคนิคการ
กดจุดโดยมีผลโดยตรงต่อการไหลของลมปราณและเทคนิคการใช้มือ เช่นเดียวกั บการนวดแบบซิอัตสึและนวดแผนไทย
การนวดแต่ละครังใช้เวลาในการนวดประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ทุยหน่าเหมาะส้าหรับการรักษาความผิดปกติของ
กล้ามเนือและโรคความเครียด โรคระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ
5. การนวดอโรม่าเทอราพี (Aromatherapy)
การนวดน้ามันอโรม่าไม่ได้เป็ นเพียงการนวดโดยใช้น้ามันหอมระเหยเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริง
ซับซ้อนมากกว่านัน โดยนักบ้าบัดจะท้าการพิจารณาก่อนการรักษาเพื่อประเมินสุขภาพโดยทั่วไปของลูกค้า อาหารและ
การออกก้าลังก่อนที่จะผสมน้ามัน การผสมน้ามันอาจแตกต่างกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลาย การนวดส่วนใหญ่จะ
ใช้เวลานาน ต้องมีความอ่อนโยน และการลูบน้ามันเพื่อให้มีอารมณ์สงบ ลดความเครียดโดยเน้นการระบายน้าเหลือง
อัตราการดูดซึมของน้ามันจะเพิ่มขึนระหว่างการนวด ซึ่งน้ามันระเหยนันสกัดมาจากส่วนต่างๆของพืช เช่น กลีบ ใบ ราก
และล้าต้น มีองค์ประกอบของโมเลกุลเล็ กที่ละลายได้ง่ายในแอลกอฮอล์ อิมัลซิไฟเออร์และไขมัน ในระหว่างการนวด
น้ามันสามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด การนวดวิธีนใช้
ี ในการลดความเครียดซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึน
6. การนวดอายุรเวท (Ayurvedic Massage)
การแพทย์อายุรเวชซึ่งมีอายุเก่าแก่สืบทอดมาจากประเทศอินเดียกว่า 5,000 ปี เป็นการบ้าบัดรักษาทังทาง
ร่างกายและจิตใจ ค้าว่า Ayur เป็นค้าสันสกฤต หมายถึง ชีวิต และ veda หมายถึง ศาสตร์ หรือ ปัญญา ในปรัชญาของ
อายุรเวท มี 3 โดษะ (doshas) คือ วาตะ ปิตตะ และกพะ แต่ละอันเป็นตัวแทนของร่างกาย การนวด อยุรเวทเป็นส่วน
หนึง่ ของกิจวัตรประจ้าวันแบบดังเดิมที่ท้ากันในตอนเช้า การบ้าบัดรักษานีเพื่อสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ การนวด
อายุรเวทจะช่วยในการบ้ารุง บรรเทาความเหนื่อยล้าให้แข็งแรง และเป็นประโยชน์ในการรักษาไขข้อ และการนอนกรน
ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี
7. การนวดศีรษะแบบอินเดีย (Indian Head Massage)
การนวดศีรษะแบบอินเดียหรือที่เรียกว่า Champissage (จ้าปี) มีมานานกว่าพันปี เป็นส่วนหนึ่งของการนวด
อายุรเวทแบบการบ้าบัดและผ่อนคลาย แรกเริ่ม ด้วยการนวดศีรษะแบบอินเดียเป็นการพัฒนาโดยผู้หญิงที่ใช้น้ามันที่
แตกต่างกันตามฤดูกาลเพื่อให้ผมที่แข็งแรงเงางามและอยู่ในสภาพสวยงาม การนวดศีรษะแบบอินเดียประกอบด้วยหัวแม่
มือ แรงกดนิว และการขัด พร้อมกับการลูบเน้นที่คอและไหลซึ่งมีผลต่อความเครียดของกล้ามเนือกลุ่มใหญ่ การนวด
ศีรษะแบบอินเดียยังสามารถใช้ได้กับแขนบน หนังศีรษะและใบหน้า ช่วยลดการตึงของกล้ามเนือ เพิ่มการไหลเวียนของ
เลือดและน้าเหลือง ซึ่งช่วยลดสารพิษ ที่กระจายตัวอยู่บริ เวณกล้ามเนือที่ตึง ท้า ให้เกิ ดความยื ดหยุ่น และเรีย กการ
ไหลเวียนของเลือดและน้าเหลืองกลับมา จะช่วยลดอาการปวดตา ไซนัสอักเสบ และอาการเครียดได้ ช่วยปรับปรุง
รูปแบบการนอนหลับ สุดท้ายของการรักษาจะท้าให้เกิดการพักผ่อน นวดศีรษะแบบอินเดียสามารถปลดล็อคอารมณ์และ
พลังงานเชิงลบท้าให้รู้สึกบวกได้
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การนวดแผนไทย
การนวดแผนไทย เกิดจากการผสมผสานของการนวดและกระบวนการรักษาหลายรูปแบบรวมกัน เช่น การ
นวดกดจุดสะท้อน (reflexology) การนวดชิอัตสึ (shiatsu) การนวดแบบจีน (Chinese massage) และรวมถึงการท้า
ท่าทางแบบโยคะ (yoga) การนวดแผนไทยให้ประโยชน์โดยการกระตุ้นการกดจุดเพื่อเปิดทางเดินพลังงานของร่างกายที่
ช่วยให้พลังงานไหลได้อย่างอิสระ และกระตุ้นให้ร่างกายได้รักษาเยียวยาตัวเอง การกดจุดที่เฉพาะเจาะจงในการกระตุ้น
การไหลเวียนของพลังงานและท่าการนวดที่คล้ายกับการยืดเหยียดของโยคะของการนวดแบบแผนไทยสามารถช่วย
บรรเทาความเครียดของกล้ามเนือและความตึงเครียดของจิตใจ การนวดแผนไทยจะใช้การกดจุดที่เป็นเส้นพลังงาน
(energy lines) ซึ่งเชื่อมโยงกันทั่วร่างกายทังนีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานและเพิ่มการไหลเวี ยนเลือด และเมื่อ
ผสมกับท่านวดที่มีลักษณะคล้ายการท้าโยคะ ช่วยให้เกิดการยืดเหยียดกล้ามเนือเพื่อช่วยให้เกิดความผ่อนคลายทั่วทัง
ร่างกายในระดับลึก การผ่อนคลายอย่างลึกช่วยส่งเสริมการนอนหลับมากขึน และดังนันมันจึงช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึก
หรอและกระตุ้นการท้างานของเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย อีกทังพบว่าการนอนหลับลึกช่วยให้ร่างกายรักษาตัวเองทาง
กายภาพและช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นมากขึนเมื่อตื่นนอน
การนวดแผนไทยสามารถท้าให้การเกิดการเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งคล้ายกับการท้าโยคะ จึงช่วยเพิ่ม
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ การเคลื่อนไหวช้าๆ ช่วยท้าให้เกิดการยืดเหยียดของกล้ามเนือ ช่วยให้จิตใจและจิตวิญญาณ
ตระหนักถึงช่วงเวลาที่แท้จริงของการพักผ่อน ในทางตรงกันข้ามความเคียดท้าให้เกิดความดันโลหิตสูงและท้าให้เกิด
โรคหัวใจ ดังนันการนวดแผนไทยช่วยให้ ผู้ป่วยเบาหวานเข้าถึงการผ่อนคลายที่แท้จริง ลดความเครียดจากกล้ามเนือ
ภาวการณ์ปวดเมื่อยตามเนือตัวจะดีขึน นอกจากนียังพบว่าการนวดช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการเพิ่มระดับพลังงาน รู้สึกมีก้าลัง
ด้วยกล้ามเนือมีสุขภาพดีและพลังงานที่เพิ่มขึนบุคคลสามารถที่จะใช้การนวดเพื่อรักษาน้าหนักและเพื่อสุขภาพได้ การ
นวดช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เป็นอย่างดี ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในงานวิจัยข้างต้น
นอกจากนัน ที่ส้าคัญมากส้าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคือ การนวดแผนไทยยังช่วยเพิ่มระบบไหลเวียนเลือด ท้าให้เลือดเกิด
การไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึน เมื่อมีการไหลเวียนเพิ่มขึน ออกซิเจนในเลือดที่มากขึนจะถูกน้าไปยังสมอง ซึ่งช่วยลด
อาการปวดต่างๆได้ดี การไหลเวียนที่เพิ่มขึนจะลดโอกาสของการเกิดการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดแดง
ในท่าการนวดของไทย ผู้นวดจะมีการใช้ ฝ่ามือ เท้า ศอก หรือเข่ากดลงไปที่หลอดเลือดแดงบริเวณต้นขา
(femoral artery) ที่อยู่ในบริเวณขาหนีบ (groin) และหลอดเลือดแดงบริเวณรักแร้ (axillary artery) ของผู้ถูกนวด เพื่อ
ยับยังการไหลเวียนเลือดเข้าไปที่ขาและแขน โดยกดค้างไว้ประมาณ 15-45 วินาที หลังจากนันจะปล่อย การท้าแบบนี
เป็นประจ้าเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างหลอดเลือดแดงเส้นใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิม และสร้างระบบกา
ไหลเวียนเลือดใหม่ที่แข็งแรงขึน คล้ายกับการสร้างเส้นทางใหม่ที่จะพาเลือดไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถนนสายเดิมพาไป
ไม่ได้หรือพาไปได้น้อย นอกจากนียังเป็นวิธีการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือด
ด้า เพื่อที่สามารถทนรับแรงดันของดันเลือดและพาเลือดให้เลือดไหลเวียนไปตามหลอดเลือดได้
ประโยชน์อีกอันหนึ่งของการนวดไทยด้วยท่ากดจุด ของหลอดเลือดแดง เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียน
เลือดอีกครัง ในผู้ป่วยที่ มีการไหลเวียนเลือดต่้า ท้าให้เกิดการชะล้างสารพิษที่คั่งค้างอยู่ในร่างกายเลือดไหลเวียนไม่ได้
(stagnant blood) ซึ่งปกติภาวะเลือดที่ไหลเวียนช้าหรือไหลเวียนไม่ได้ ท้าให้เกิดเป็นแอ่ง (pool) จะพบที่ปลายสุดของ
แขนและขา แต่เมื่อท้าการกดจุดบริเวณเส้นเลือดแดงใหญ่ เมื่อ จุดที่กดถูกปล่อย เลือดจะพามีแรงดันที่จะพาออกซิเจน
และอาหารของเซลล์ไปยังบริเวณปลายสุดของแขนและขาได้ และจะช่วยขับสารพิษพิษที่สะสมรวมตัวกันอยู่ในเลือดที่
รวมตัวกันเป็นแอ่งให้ขับออกมาทางเส้นเลือดด้าได้ ส้าหรับการนวดกดจุดแบบนีบางทีเรียก ‘การเปิดประตูลม’ ซึ่งเป็น
แนวคิดเดียวกับการรักษาในทางอายุรเวชที่เรียกว่า “vata dosha” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งการ
นวดจะช่วยท้าให้เกิดการขับเคลื่อนของลมที่หยุดนิ่งภายในร่างกายและช่วยท้าให้กล้ามเนือเกิดการยืดเหยียด
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การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า หรือเรียกว่า foot reflexology ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผสมผสานอยู่ในการนวดแบบ
ไทย การนวดแบบนีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและกดจุดต่างบนเท้าเพื่อกระตุ้นการท้างานของอวัยวะภายใน ค้า
ว่า “foot reflexology” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า วิทยาการสะท้อนจุดเท้า หมายถึง การเรียนรู้จุดสะท้อนในบริเวณที่
สัมพันธ์กับเส้นพลังสู่อวัยวะจ้าเพาะเพื่อน้าไปประยุกต์การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าสะท้อนซึ่งเป็นวิธีการบ้าบัดทางเลือก
แบบหนึ่งที่บรรเทาอาการป่วยหรือบ้าบัดโรค การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าสะท้อนแตกต่างจากการนวดทั่วไปเพราะต้องรู้
เทคนิคการออกแรงกดในระดับที่ลึกกว่าการบีบนวด และรู้จักต้าแหน่งสะท้อนสู่อวัยวะต่างๆที่เ จาะจงอย่างแม่นย้า
ส้าหรับประโยชน์ของการนวดกดจุดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อกระตุ้นให้เลือดส่งมาเลียงที่เท้ามากขึน กระตุ้นการท้างาน
ของอวัยวะภายในที่อาจจะเกิดการเสื่อม หรือมีการท้างานที่ผิดปกติเพื่อลดการเกิดแผลเรือรังหรือการถูกตัดเท้าซึ่งมักพบ
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

รูปที่ 2 แสดงจุดกดบนฝ่าเท้าที่สะท้อนถึงอวัยวะต่างๆในร่างกาย ซึ่งจุดกดบนฝ่าเท้าซ้ายและขวาสะท้อนอวัยวะที่ไม่
เหมือนกันทีเดียว (http://bodymindpain.com/wordpress/thai-massage/thai/)

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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