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การดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน 
 

สุรีย์ ธรรมิกบวร และ พัชราภรณ์ วงศ์ษาบุตร 
 

 เบาหวานถือเป็นภาวะเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การดูแลในผู้ที่มีภาวะดังกล่าวจึงมุ่งเน้น
เพ่ือลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ (วัลลา ตันตโยทัย และอดิสัย สงดี , 2552) การรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ และการรับยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา ถือเป็น
องค์ประกอบสําคัญในการจัดการกับภาวะเบาหวาน (แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน, 2554)  
 
อาหาร  
 โภชนบําบัดถือเป็นส่วนหนึ่งในการบําบัดและจัดการตนเองในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน โภชนบําบัดในผู้ ที่มี
ภาวะเบาหวาน มีเป้าหมายที่สําคัญคือ เพ่ือให้บรรลุและคงไว้ซึ่งผลลัพธ์จากกระบวนการเผาผลาญที่ เหมาะสม 
ได้แก่ คงไว้ซึ่งระดับน้ําตาลที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงค่าปกติที่ปลอดภัยที่สุด  ควบคุมระดับไขมัน และความดัน
โลหิตที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด  เพ่ือป้องกันและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดย คํานึงถึง                 
ความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ลักษณะส่วนบุคคล วัฒนธรรม และความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการกิน รวมถึงคงไว้ซึ่งควา มสุขภายใต้การรับประทานอาหารที่จํากัด (American Diabetes 
Association, 2008) 
 ในผู้ที่มีภาวะเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดมากว่าผู้ที่ไม่มีภาวะเบาหวาน
ประมาณ 2 เท่า เนื่องจากผู้มีภาวะเบาหวานมักมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบหลอดเลือด โดยพบอัตรา
การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงประมาณ ร้อยละ 75-80 มีภาวะไขมันในเลือดสูง (LDL- cholesterol) ร้อยละ 
70-80 และ ประมาณร้อยละ 60-70 มีภาวะอ้วน  (Mozaffarian, Roger, Benjamin, Berry, Blaha et al., 
2014) การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน ได้แก่ การลดระดับ LDL- cholesterol 
โดยควบคุมการรับประทานไขมันอ่ิมตัวให้น้อยกว่าร้อยละ 7 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ  ควบคุมให้ได้รับ
ปริมาณโคเลสเตอรอลจากอาหารน้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน ควบคุมปริมาณการรับประทานไขมันไม่อ่ิมตัว
ให้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณพลังงานที่ควรได้รับทั้งหมด ไขมันไม่อ่ิมตัวพบมากในมาการีน เนยขาว และ
อาหารอบกรอบ ทั้งนี้ปริมาณพลังงานที่ได้รับควรปรับให้บรรลุน้ําหนักที่เหมาะสมหรือน้ําหนักเป้าหมาย            
ควรรับประทานอาหารที่ให้เส้นใยที่มากพอประมาณ 14 กรัมต่อพลังงาน 1000 แคลอรี่ หากในผู้ที่ต้องการดื่ ม
เครื่องดื่มท่ีมีแอลก อฮอล์ ในแต่ละวันผู้ชายไม่ควรดื่ มเกิน 2 ดริ๊งค์ ส่วนผู้หญิงไม่คว รดื่มเกิน 1 ดริ๊งค์ โดย 1 
ดริ๊งค์ คือปริมาณเบียร์ 12 ออนซ์ หรือปริมาณ ไวน์ 4 ออนซ์ ซึ่งการ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะยิ่งเพ่ิม
ปริมาณพลังงานที่ได้รับ ดังนั้น  ควรลดการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ลงโดยเฉ พาะในผู้ที่ต้องควบคุมน้ําหนัก      
ในผู้ที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงยิ่งต้องจํากัดการดื่มเค รื่องดื่มแอลกอลฮอล์  เพราะจะกระตุ้นระดับ                
ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดให้เพ่ิมสูงขึ้น (Buse, Ginsberg, Bakris, Clark, Costa et al,. 2007) 
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 ผู้ที่มีความดันโลหิตในระดับปกติและความดันโลหิตสูงการลดการรับประทานเกลือช่วยลดและควบคุม
ความดันโลหิต ได้ โดย ลดการได้รับเกลือให้เหลือประมาณ 1,200-2,300 มิลลิกรัมต่อวัน  ซึ่งใน น้ําปลา 1              
ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 1160-1420 มิลลิกรัม ซีอ๋ิว 1 ช้อนโต๊ะมีโซเดีย ม 960-1420 มิลลิกรัม ผงชูรส 1 ช้อนชา          
มีโซเดียม 492 มิลลิกรัม และเกลือแกง 1 ช้อนชา มีโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม ในผู้ที่มีภาวะอ้วนการลดน้ําหนัก
ลงประมาณร้อยละ 5-10 ของน้ําหนักเดิมช่วยลดและควบคุมระดับความดันโลหิตให้ดีขึ้น  และยังเพ่ิมความไว
ต่ออินซูลิน ควบคุมระดับน้ําตาล และภาวะไขมันในเลือด  การลดน้ําหนักในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรลดน้ําหนัก ลง
อย่างน้อยร้อยละ 7 ของน้ําหนักตั้งต้น  หรืออย่างน้อยร้อยละ 5 ของน้ําหนักตั้งต้นในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน และ
ตั้งเป้าลดลงร้อยละ 5 ของน้ําหนักใหม่จนน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ การลดปริม าณพลังงานและไขมัน เพ่ิม
กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ ช่วยลดน้ําหนักได้และยังควบคุมน้ําหนักท่ีลดลงแล้วให้คงท่ี              
(แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน , 2554; Buse et al,. 2007; Dworatzek, Arcudi, Gougeon, 
Husein,Sievenpiper, & Williams, 2013)  
 การได้รับพลังงานจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไม่ควรได้รับน้อยกว่ า 130 กรัมต่อวัน เพ่ือคงไว้
ซ่ึงระดับน้ําตาลที่เพียงพอต่อ การทํางานของสมอง จากการศึกษาด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานของ Kirk, Graves, 
Craven, Lipkin, Austin & Margolis (2008) พบว่า การจํากัดคาร์โบไฮเดรต  โดยกําหนดแหล่งพลังงานที่
ได้รับจากคาร์โบไฮเดรต ประมาณร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 45 ของพลังงานที่ควรได้รับทั้งหมดต่อวัน สามารถ
ควบคุมระดับ A1C และไตรกลีเซอร์ไรด์ได้ แต่ระดับโคเลสเตอรอล HDL-C, LDL-C และน้ําหนักได้แต่เพียงใน
ระยะสั้นเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมาก อีกทั้งการ จํากัดคาร์โบไฮเดรต
อาจทําให้ร่างกายไม่ได้รับวิตามิน เกลือแร่ และกากใยอย่างเพียงพอ ดังนั้นพลังงานที่ควรได้รับจาก
คาร์โบไฮเดรตจึงไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 45 และไม่เกินร้อยละ 50-55 ของพลังงานทั้งหมด เพื่อป้องกัน               
การได้รับพลังงานจากหมวดไขมันที่มากเกิน  แต่หากคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับมาจากอาหาร low glycemic 
index และอาหารที่มีกากใยปริมาณมาก อาจเพ่ิมสัดส่วนพลังงานที่ได้รับจากคาร์โบไฮเดรตเป็นร้อยละ 60 
ของพลังงานทั้งหมด  ซึ่งพลั งงาน ปริมาณ ดังกล่าวยังสามารถควบควบระดับน้ําตาลและไขมันในผู้มีภาวะ
เบาหวานได้ดี  (แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน , 2554; Barnard, Cohen, Jenkins, Turner-
McGrievy, Gloede, Jaster & Talpers, 2006; Dworatzek et al., 2013) 
 ทั้งนี้ผู้ที่มีภาวะเบาหวานควรได้รับคําแนะนําโดยนักกําหนดอาหารหรือนักโภชนาการที่ มีประสบการณ์
ในการดูแลโรคเบาหวาน (American Diabetes Association, 2008) ซ่ึงการปรับเปลี่ยนพฤ ติกรรม                      
การรับประทานอาหารที่เหมาะสมสามารถลด HbA1C ได้ประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์โดยเห็นผลภายใน
ระยะเวลา 3-6 เดือน อย่างไรก็ตามการควบคุมอาหาร หรือรูปแบบในการรับประทานอาหารในผู้ที่มีภาวะ
เบาหวานแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ไม่มีสูตรกําหนดที่ตายตัว ทั้งนี้ต้องคํานึง ถึงความเหมาะสมของอายุ และ
สภาวะของผู้ป่วยในแต่ละราย (แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน, 2554) 
 
การออกก าลังกาย 
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 การออกกําลังกายช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ลดภาวะดื้ออินซูลิน ลดการใช้อินซูลิน ลดไขมันใน
เลือดและความดันโลหิต ช่วยควบคุมน้ําหนักตัว ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน โรคร่วมและอัตราตายในผู้ที่มี
ภาวะเบาหวาน (Sigal, Armstrong, Colby, Plotnikoff, Reichert & Riddell, 2013) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับอินซูลินหรื อการกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน คว รตรวจระดับน้ําตาล
ก่อนออกกําลังกาย หลังหยุดออกกําลังกาย และภายหลังออกกําลังกายไปแล้วหลายชั่วโมง ซึ่งหากพบว่ามี
ภาวะน้ํา ตาลในเลือดต่ําอาจจําเป็นต้องลดปริมาณยา และหรือรับประทานคาร์โบไฮเดรต (และแนวทาง                  
เวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน (2554) 
 America diabetis association (2010), Canadian Diabetes Association (2013) และแนวทาง
เวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน (2554) แนะนําให้ผู้ที่มีภาวะเบาหวานออกกําลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อ
สัปดาห์ โดยเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มีความหนักอยู่ในระดับปานกลาง ถึงมาก  หรือเมื่ออัตรา             
การเต้นของหัวใจอยู่ที่ 50-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด ส่วนในผู้ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนควรได้รับ              
การออกกําลังกายแบบใช้แรงต้าน (resistance training) ร่วมด้วย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์  จากการศึกษาด้วยวิธี
วิเคราะห์อภิมานของ Boulé, Haddad, Kenny, Wells และ Sigal ในปี 2001 ที่ศึกษาผลของการออกกําลัง
กายต่อการควบคุมระดับน้ําตาลและมวลร่างกายในผู้ที่เป็นเบาหวาน พบว่า ใน การ ศึกษาเก่ียวกับ                        
การออกกําลังกายแบบแอโรบิก 12 การศึกษา ที่มีรูปแบบการออกกําลังกายความถี่ เฉลี่ย 3.4 ครั้งต่อสัปดาห์ 
นาน 18 สัปดาห์ และการออกกําลังกายแบบใช้แรงต้าน จํานวน 2 การศึกษาที่มีรูปแบบการออกกําลังกาย  10 
วิธีจํานวน  2.5 ชุด ทําครั้งละ 13 รอบ ความถี่ 3.5 ครั้งต่อสัปดาห์ นาน 15 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบระดับ 
HbA1C ในกลุ่มท่ีได้รับการออกกําลังกายพบว่ามีระดับต่ํากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ (7.65% VS 8.31%; 
weigh mean difference, -0.66; p < .001) 
 เพ่ือให้การออกกําลังกายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการออกกําลังกายผู้เป็นเบาหวานควรได้รับ
การประเมินถึงข้อจํากัด ข้อห้าม หรือความเสี่ยงที่จะได้รับจากการออกกําลังกาย เช่น ในผู้ที่ไม่สามารถควบคุม
ความดันโลหิตได้ ผู้มีภาวะระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมรุนแรง ผู้มีภาวะระบบประสาทส่วนปลายเสื่อมระดั บ
รุนแรง มีแผลที่เท้า ภาวะจอประสาทตาเสื่อมที่ยังไม่คงที่ ตลอดจนผู้ที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่
ในระดับท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งรูปแบบการออกกําลังกายในภาวะดังกล่าว มีดังต่อไปนี้   (America diabetis 
association, 2010) 
 ภาวะระดับน้ าตาลในเลือดสูง  (hyperglycemia) ไม่ควรออกกําลังกายอย่างหนักในภาวะที่มี
ketosis (แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน, 2554) 
 ภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า (hypoglycemia) ในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยอินซูลินและหรือได้รับ 
การกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน การมีกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้ 
ถ้าได้รับยาหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอ สําหรับผู้ที่มีภาวะดังกล่าว ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรต หากมี
ระดับน้ําตาลก่อนออกกําลังกายต่ํากว่า 100 gm/ml (5.6 mmol/l) ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําพบได้น้อยในผู้ที่
ไม่ได้รับการรักษาด้วยอินซูลินหรือกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน จึงไม่แนะนําให้มีการประเมินระดับน้ําตาลในเลือด
เพ่ือป้องกันภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในกลุ่มนี้ 
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 ภาวะจอประสาทตาเสื่อม  ในผู้ที่มีภาวะ ที่ตาจากเบาหวาน การออกกําลังกายแบบแอโรบิ กท่ีมี                               
ความหนักระดับมากหรื อการออกกําลังกายที่ใช้แรงต้านอาจ เป็นข้อห้ามในผู้ที่มีภาวะนี้  เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อ
การกระตุ้นให้เกิดเลือดออกในน้ําวุ้นลูกตา (vitreous hemorrhage) หรือ จอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก  
(retinal detachment) 
 โรคแทรกซ้อนที่ ประสาทส่วนปลาย จากเบาหวาน  การลดลงของการรับความรู้สึกในอวัยวะส่วน
ปลาย เพ่ิมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลและการติดเชื้อของผิวหนัง (America diabetis association, 2010) 
การออกกําลังกายที่ความหนักระดับปานกลางโดยการเดินไม่เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า อย่างไรก็ตาม
ผู้ที่มีอาการชาที่เท้าควรเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสม ตรวจเท้าทุกวัน หากมีแผลที่เท้าควรเลี่ยงการกดกระแทก
ที่แผล ให้ออกกําลังกายที่ไม่ลงน้ําหนักท่ีเท้าแทน (แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน, 2554) 
 การออกกําลังกายในผู้ที่ มีภาวะเบาหวานแต่ละรายมีความแตกต่ าง ข้อจํากัดตามภาวะสุขภาพและ
การมีโรคร่วม ดังนั้น จึงต้องได้รับการประเมินก่อน การออกกําลังกาย เพื่อให้ได้รับรูปแบบการออกกําลังกายที่
เหมาะสม 
 
การดูแลเท้า (Foot care)  
 การเกิดแผลที่เท้าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักพบในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน  โดยผู้ที่เป็นเบาหวานจํานวนไม่
น้อยต้องถูกตัดขาไปเนื่องจากปัญหานี้  การเกิดแผลที่เท้าสาเหตุหลักเกิดจากเส้นประสาทส่วนปลาย เสื่อม  
(neuropathy) และการขาดเลือดจากภาวะโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral vascular disease) 
(Clayton & Elasy, 2009) จากการศึกษาของ Nitiyanant, Chetthakul, Sang-A-kad, Therakiatkumjorn, 
Kunsuikmengrai & Yeo (2007). ที่สํารวจการดูแลรักษาเบาหวานและการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังใน
ผู้ป่วยเบาหวานที่รับ การบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ  37 แห่งในเขตเทศบาลที่ เข้ารับการรักษาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,078 คน พบผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากประสาทส่วนปลายเสื่อมร้อยละ  34 
ซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุด  และพบผู้มีแผลเฉียบพลันที่เท้าและเท้าเน่าดํา ร้อยละ  1.2 และ              
จากการศึกษาของ  Krittiyawong, Ngarmukos, Benjasuratwong, Rawdaree, Leelawatana, 
Kosachunhanun & Bunnag (2006) ในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์หรือคณะแพทยศาสตร์
จํานวนทั้งสิ้น  11 แห่ง ในประเทศไทยช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2546 จํานวน 9,419 
ราย พบความชุกของการถูกตัดเท้าร้อยละ 1.5 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเบาหวานชนิดที่  2 (94.6%) โดยพบว่า เป็น
การตัดนิ้วเท้า  91 ราย (64.1%) ตัดใต้เข่า 45 ราย (31.7%) และตัดเหนือเข่า  6 ราย (4.2%) ซึ่งในจํานวนนี้
พบว่า มีประวัติมีแผลก่อนถูกตัดเท้าท้ังสิ้น  556 ราย และ 123 ราย (22%) ถูกตัดเท้า ตรวจพบมีหลอดเลือด
อุดตันจํานวน 370 ราย ซ่ึงพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการถูกตัดเท้า ได้แก่ ประวัติการมีแผลมาก่อน  และหลอด
เลือดส่วนปลายอุดตัน  
 การเกิดแผลที่เท้าเกิดได้จากการถูกของร้อน ของมีคม นอกจากนั้นการมีเชื้อราบนซอกนิ้วเท้า เล็บขบ
และตาปลา ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อและลุกลามได้ การมีหลอดเลือดมาเลี้ยงขาและเท้าน้อย                   
จากความผิดปกติของหลอดเลือด ความเสื่อมของระบบประสาททําให้การรับความรู้สึกลดลง ความสามารถ                 
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ในการควบคุมลดลง เป็นสาเหตุให้เท้าผิดรูป (Clayton et al., 2009; วัลลา ตันตโยทัย และ คณะ, 2552)   
จากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ผู้ที่มีภาวะเบาห วานจึงต้องทําการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 
ดังต่อไปนี้ (Bowering, 2001) 

ตรวจเท้า ทําการตรวจเท้าทุกวัน และตรวจทุกๆ ส่วนของเท้า ระหว่างซอกนิ้วเท้า ฝ่าเท้า หากไม่ 
สามารถตรวจดูเท้าได้ถนัดอาจใช้กระจกส่องเพ่ือช่วยตรวจหรืออาจให้ผู้ดูแลช่วย ตรวจสอบว่ามีผิวหนังที่แห้ง 
แตกและด้านหรือไม่ เพราะส่วนนี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษด้วยโลชั่นเพื่อเพ่ิมความชุ่มชื้น ตรวจสอบว่ามี
ผิวหนังที่ขาวซีด อับชื้น ผิวยับย่นโดยเฉพาะระหว่างนิ้วเท้า หากมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณซอก
นิ้วเท้าต้องปรึกษาแพทย์ ตรวจสอบว่ามีการบาดเจ็บ เกิดแผล ตุ่ม เล็บเท้าคุดหรือบริเวณท่ีมีสีแดงหรือสีซีด 
หรือรู้สึกว่าผิวหนังร้อนขึ้น ซึ่งหากพบความผิดปกติดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ 

การดูแลเล็บ ตัดเล็บหลังอาบน้ําหรือล้างเท้าเพรา ะเล็บจะนุ่ม ตัดง่าย อย่าตัดเล็บเข้าจมูกเล็บหรือลึก
มากเพราะอาจทําให้เกิดแผลได้ง่าย 

การสวมถุงเท้า  สวมถุงเท้าท่ีมีขนาดพอดี ไม่มียางยืดรัดบริเวณด้านบน หรือตะเข็บขาดใหญ่ที่นิ้วเท้า
ถุงเท้าต้องแห้งสะอาดทุกวัน ชนิดของถุงเท้าควรเป็นถุงเท้าที่มีผ้าฝ้ายเป็นส่วนประกอบอ ย่างน้อย 80% หรือ
เป็นขนสัตว์ เพราะดีที่สุดในการดูดซับเหงื่อและช่วยระบายอากาศ ควรหลีกเลี่ยงถุงเท้าที่ผลิตจากไนลอน  

การใส่รองเท้า  สวมถุงเท้าและรองเท้าท้ังตอนอยู่ในบ้านและนอกบ้านตลอดเวลาเพ่ือปกป้องและ
ประคองเท้า สําหรับรองเท้าท่ีเหมาะสม พื้นรองเท้าควรเป็นพ้ืนยา งที่หนาและมีความยืดหยุ่น เป็นรองเท้าที่
คลุมปิดทั้งนิ้วเท้าและส้นเท้า พื้นรองเท้าส่วนบนต้องมีพ้ืนที่ทั้งความกว้างและความลึกเพียงพอสําหรับนิ้วเท้า 
หลีกเลี่ยงรองเท้าที่มีปลายเท้าชี้  ส่วนบนของรองเท้าควรจะนุ่มและมีความยืดหยุ่น วัสดุบุผิวรองเท้าไม่ควรมี
รอยนูน ร่อง หรือตะเข็บ  ก่อนสวมรองเท้าต้องตรวจรองเท้าทุกครั้งว่าภายในไม่มีเศษหิน หรือสิ่งแปลกปลอม
อยู่ภายในรองเท้า หากมีอาการชาเท้า ควรวัดและวาดขนาดเท้าในท่ายืนไปเป็นแบบในการเลือกและลอง 
รองเท้า เพื่อเลือกการซื้อรองเท้าท่ีมีขนาดเหมาะสม สวมรองเท้าใหม่เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ในแต่ละวันในตอน
แรก และตรวจสอบเท้าบ่อยครั้งเพ่ือตรวจดูว่ามีบริเวณบวมแดงหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเท้า  

การเพิ่มการไหลเวียนของเลือด หากสูบบุหรี่ควรเลิก ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 30 นาที อย่างน้อย 3 
ครั้งต่อสัปดาห์ โดยต้องปรึกษาแพทย์ถึงรูปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อน
ประคบเท้า หากเท้ารู้สึกเย็นควรสวมถุงเท้าเพ่ือความอบอุ่น 

การดูแลเมื่อเกิดการบาดเจ็บ หากเท้าชน หรือสะดุดวัตถุที่เป็นของแข็งให้ตรวจดูเท้าว่ามี                      
ความผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม่  หากพบว่าเท้ามีแผลต้องหยุดเดินลงน้ําหนักที่แผล เพราะหากเดินอย่างต่อเนื่อง
อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้น ดูแลบาดแผลหรือรอยถลอกอย่างถูกวิธี ไม่ควรทําแผลด้วยการใช้สารเคมีท่ีมี
ฤทธิ์รุนแรง หรือมีส่วนผสมของแมกนีเซียมซัลเฟตหรือยาฆ่าเชื้อที่เท้า  ไม่ควรแกะหรือเปิดปากแผลด้วยตนเอง
เพราะอาจนําไปสู่การติดเชื้อได้ ควรทําความสะอาดแผลด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ําสะอาด 

สรุป ผู้ที่ให้การพยาบาล หรือผู้ป่วยเบาหวานหากมีความเข้าใจ ดูแลตนเองให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
น้อยท่ีสุดจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึง ควรหม่ันดูแลตนเองเสมอตามข้อมูลที่เสนอข้างต้น และติดตาม
ข่าวสารความรู้ใหม่ๆเสมอเพื่อปรับเปลี่ยนการดูแลตนเองให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
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