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"... ตอนที่ เกิดแผลใหม่ ๆ ไม่ แน่ ใจว่ าเกิดจากอะไร
มันเป็ นขึน้ มาเอง แผลเล็กนิดเดียว ไม่ เจ็บเลย
ป้ ายังทางานได้ สบายดี ยังไปตลาดได้
ไปดูเอกชัย (นักร้ องลูกทุ่ง) แสดงได้
เลยคิ ดว่ าคงไม่ เป็ นอะไรมาก มันน่ าจะหายเองได้
ต่ อมา…เท้ าบวม ปวดมากและมีไข้ ขึน้
พอมาหาหมอที่ โรงพยาบาลปรากฏว่ า...แผลลึกมาก
ต้ องนอนโรงพยาบาลและฉี ดยาอยู่หลายวัน
แต่ แผลยังไม่ ดีขึน้ หมอบอกว่ า… ต้ องตัดขา ป้ าตกใจมาก
ไม่ น่าเชื่ อว่ า...เป็ นแผลเล็กนิดเดียวจะเป็ นได้ ถึงขนาดนี .้ "
( สัมภาษณ์ ป้ าจิต วันที่ 16 พ.ย. 2548 )

นี่ คือเสี ยงสะท้อนของผูป้ ่ วยที่มีแผลจากเบาหวานและถูกตัดขา เนื่ องจากผูป้ ่ วยไม่รู้สึกเจ็บขณะเกิ ด
บาดแผล ทาให้เอาใจใส่ ต่อปั ญหาตนเองน้อยลง จึงมาพบแพทย์ชา้ หรื อมาพบแพทย์เมื่อเป็ นมากขึ้น ส่ งผลให้
เกิ ดการติ ดเชื้ อและมี โอกาสถูกตัดนิ้ วหรื อ ตัดขาสู ง ดังนั้นเมื่อวันเบาหวานโลกของปี ที่ ผ่านมา สมาพันธ์
เบาหวานนานาชาติและองค์การอนามัยโลก จึงให้ความสาคัญในการดูแลเท้าผูป้ ่ วยเบาหวานโดยใช้คาขวัญว่า
“Put Feet First Prevent Amputations” หรื อ “ ดูแลเท้าให้ดีคือ วิธีป้องกันการถูกตัดขาจากเบาหวาน” เพื่อ
กระตุน้ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขเพิ่มความตระหนักรวมทั้งปรับยุทธศาสตร์ การทางาน โดย
เน้นการป้ องกันและการปฏิ บตั ิตามแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยอย่างเคร่ งครัดและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการให้
ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยเบาหวานเพื่อควบคุ มระดับน้ าตาลในเลื อดและการดูแลสุ ขภาพเท้า ที่ถูกวิธีจะเป็ นการป้ องกัน
การถูกตัดขาจากเบาหวานได้
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* พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
ความหมาย
เท้าเบาหวาน (Diabetic Foot) หมายถึง สภาวะของเท้าที่เกิดจากปลายประสาทเสื่ อม เส้นเลือดส่ วน
ปลายตีบตันและการติดเชื้อในระดับความรุ นแรงที่ต่างๆกัน ซึ่ งอาจก่อให้เกิดบาดแผลและนาไปสู่ การถูกตัดขา
ได้ (พัฒน์พงษ์ นาวีเจริ ญ, 2549 ; ประมุข มุทิรางกูร, 2548 )
ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดแผลและถูกตัดขา
ปั จจัยเสี่ ยงหรื อผูป้ ่ วยกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการเกิดแผลและถูกตัดขา ได้แก่
1. เป็ นเบาหวานมานานกว่า 10 ปี
2. รู ปร่ างเท้าผิดปกติ
3. เคยมีแผลหรื อถูกตัดขามาก่อน
4. ภาวะประสาทส่ วนปลายเสื่ อม
5. ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้
6. เส้นเลือดส่ วนปลายตีบ
นอกจากนั้นยังมี ปัจจัยเสี่ ยงอื่น ๆ เช่ น อายุ เพศ น้ าหนัก การมีภาวะแทรกซ้อนทางตา และไตจาก
เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง รู ปร่ างเท้าผิดปกติและการเพิ่มแรงกดทับของฝ่ าเท้า รวมทั้ง
การขาดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลเท้าของผูป้ ่ วย เป็ นต้น (พัฒน์พงษ์ นาวีเจริ ญ,2549 ; ศิริพร จันทร์ ฉาย, 2548
; Lehto.S at et ,1996 )
สาเหตุของการเกิดแผลทีเ่ ท้ าในผู้ป่วยเบาหวาน
แผลที่ เ ท้า ในผูป้ ่ วยเบาหวานเกิ ดจากสาเหตุ ต่ า งๆ ดัง นี้ คื อ 1) ปลายประสาทเสื่ อ ม (peripheral
neuropathy) 2) หลอดเลือดส่ วนปลายตีบตัน ( peripheral vascular disease) 3) แรงกดทับ ( foot stress) และ
4) การติดเชื้ อ (infection) (สมพงษ์ สุ วรรณวลัยกร, 2547 ; ศิริพร จันทร์ ฉาย, 2548 ; ประมุข มุทิรางกูร,
2548)
1. ปลายประสาทเสื่ อม เป็ นสาเหตุหลักที่พบบ่อยที่สุดของผูป้ ่ วยที่มาพบแพทย์จากการมีแผล บางครั้ง
เป็ นปั ญหาที่ทาให้ผปู ้ ่ วยมาพบแพทย์ก่อนการวินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวาน และเมื่อเส้นประสาทส่ วนปลายเสื่ อมจะ
ส่ งผลต่อเท้าดังนี้คือ
1.1 เส้นประสาทรับความรู้สึกเสื่ อม (sensory neuropathy) ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการชา ไม่รู้สึก
ไม่สามารถรั บรู ้ อนั ตรายที่ เกิ ดขึ้ นจากของแหลมคม ความร้ อนเย็น ตลอดจนแรงกดที่ ผิดปกติ เช่ น ผูป้ ่ วย
สามารถทนแรงบีบจากรองเท้าที่ไม่เหมาะสมได้นานๆ โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด หรื อเมื่อมีแผลผูป้ ่ วยจะไม่รู้สึกเจ็บ
และเดิ นลงน้ า หนักบริ เวณที่ มี แผลเรื่ อยๆก่ อให้เกิ ดการบาดเจ็บมากขึ้ น และอาจส่ งผลให้ติดเชื้ อลุ ก ลามจน
นาไปสู่ การตัดขาได้ในที่สุด
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1.2 เส้นประสาทสั่งการเสื่ อม (motor neuropathy) ทาให้กล้ามเนื้ อเท้าอ่อนแรงไม่สมดุลและ
ฝ่ อลี บ เกิ ดภาวะเท้าผิดรู ป จุดรั บน้ าหนักเปลี่ ยนแปลงไป หรื อมีจุดรับน้ าหนักมากผิดปกติในบางจุ ด (high
foot pressure) ทาให้เกิดแผลในเวลาต่อมา
1.3 เส้นประสาทอัตโนมัติเสื่ อม (autonomic neuropathy) ทาให้การผลิตเหงื่อน้อยลง เกิดภาวะ
ผิวแห้งแตกเป็ นร่ องและเกิดเป็ นแผลได้ง่าย โดยเฉพาะตาแหน่งที่รับน้ าหนัก เช่น ฝ่ าเท้า
2. หลอดเลือดส่ วนปลายตีบตัน เป็ นสาเหตุสาคัญอันดับสองของการเกิดแผล ซึ่ งเป็ นตัวขัดขวางการ
หายของแผลจากการขาดเลื อด ทาให้อาหารและยาเข้าไม่ถึงแผลและนาไปสู่ การตัดขาได้โดยมีปัจจัยเสี่ ยงคือ
อายุมาก เป็ นเบาหวานมานาน ไขมันในเลือดสู ง การสู บบุหรี่ และน้ าตาลในเลือดสู ง
3. แรงกดทับและกลไกการบาดเจ็บของเท้า ปั จจัยนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่มีการศึกษากันมากจนเป็ นที่ยอมรับ
ว่าทีมผูด้ ูแลเท้าเบาหวานจาเป็ นต้องมีความรู ้ทางชีวกลศาสตร์ ร่วมด้วย เพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนรองเท้า และ
ใช้กายอุปกรณ์เสริ มเพื่อลดแรงกดทับ ซึ่ งสามารถแบ่งได้ตามชนิดของแรงและกลไกการบาดเจ็บของเท้าได้ดงั นี้
3.1 แรงกระทาที่รุนแรงและเฉียบพลัน ( high pressure penetrating injury ) เช่นการเดินเหยียบ
ตะปูหรื อของมีคม เป็ นต้น
3.2 แรงกระทาปานกลางที่เกิดเป็ นระยะๆ (moderate - pressure repetitive injury ) แรงชนิดนี้ เกิด
จากการเดิ นในชี วิตประจาวัน โดยมี บางจุ ดของฝ่ าเท้าที่ รับ น้ า หนักมากกว่า จุ ดอื่ น เช่ น บริ เวณหัวกระดู ก
(metatarsal head) ซึ่ งเป็ นจุดที่เสี่ ยงต่อการเกิดแผลและถ้ามีขอ้ เท้าติดทาให้แรงกดทับบริ เวณนี้ เพิ่มขึ้น โอกาส
เกิ ดแผลยิ่งมากขึ้น นอกจากนี้ ถา้ มีการตัดนิ้ วเท้าไปบางนิ้ วทาให้นิ้วที่เหลื อต้องรับน้ าหนักมากขึ้นโอกาสเกิ ด
แผลที่นิ้วเท้าที่เหลืออยูก่ ็จะเพิ่มขึ้นไปอีก
3.3 แรงกดทับเล็กน้อยที่เกิดต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน (low – pressure continuous) เช่น การใส่
รองเท้าที่คบั เกินไปนานหลายชัว่ โมง โดยผูป้ ่ วยไม่รู้สึกเจ็บปวดทาให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยง ซึ่งบริ เวณที่พบ
บ่อยคือหลังเท้าและด้านข้างของนิ้วเท้า หรื อการมีนิ้วเท้างอผิดรู ป (claw toes) จะทาให้เกิดแผลบริ เวณปลายนิ้ว
ที่จิกลงพื้น(tip-top of toes)
4. การติดเชื้ อ ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ควบคุ มระดับน้ าตาลได้ไม่ดี จะทาให้เม็ดเลือดขาวมีจานวนลดลงและ
ความสามารถในการทาลายเชื้ อแบคทีเรี ย ลดลงด้วย ทาให้เกิดแผลติดเชื้ อได้ง่าย นอกจากนี้ หากมี ภาวะเส้น
เลือดส่ วนปลายตีบตันร่ วมด้วยจะทาให้ยาปฏิชีวนะต่างๆยังเข้าถึงบริ เวณแผลได้ยาก ทาให้เนื้ อเยื่อขาดออกซิ เจน
และการติดเชื้อแพร่ กระจายหรื อลุกลามเร็ วขึ้น (อนุวฒั น์ กีระสุ นทรพงษ์, 2548 )
การตรวจคัดกรองปั ญหาสุ ขภาพเท้ าผู้ป่วยเบาหวาน
เนื่ องจากกลไกการเกิดแผลที่เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานที่ผา่ นมาพบว่า ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มกั ไม่รู้ตวั ว่าเกิ ด
ตั้งแต่เมื่ อไรและมักจะมาพบแพทย์เมื่ออาการลุ กลามแล้ว จึงควรมีการตรวจคัดกรองปั ญหาสุ ขภาพเท้าของ
ผูป้ ่ วยเบาหวาน เพื่อตรวจสภาพปั ญหาของเท้าจะทาให้ทราบว่าผูป้ ่ วยมีปัญหาอะไร และทราบว่าผูป้ ่ วยมีความ
เสี่ ยงมากน้อยเพียงใดเป็ นการช่ วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาตามความเสี่ ยง และวางแผนการดูแลที่เหมาะสม
ต่อไปได้ดว้ ย ซึ่ งแนวทางในการประเมินดังนี้คือ (สมพงษ์ สุ วรรณวลัยกร, 2547 ; ศิริพร จันทร์ฉาย, 2458)
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1. การซักประวัติและการตรวจร่ างกาย
ควรซักประวัติที่เกี่ยวข้องและปั จจัยเสี่ ยงต่อการถูกตัดขา ได้แก่
- ประวัติการเจ็บป่ วย เช่น ระยะเวลาที่เป็ น เบาหวาน การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่นความดันโลหิ ตสู ง ไขมันเลือดสู ง ไตวายเรื้ อรัง เบาหวานขึ้นตา
- การสู บบุหรี่
- พฤติกรรมการดูแลเท้า เช่น การเดินเท้าเปล่า และชนิดของรองเท้าที่สวมใส่
- กิจกรรมที่ทา เช่น ลักษณะงาน ชนิดของการออกกาลังกาย
- ประวัติการมีแผลหรื อถูกตัดเท้ามาก่อน รวมทั้งสาเหตุของการเกิดแผลและถูกตัดขาในครั้งนั้น
2.การตรวจเท้า ประกอบด้วย
2.1 การตรวจระบบประสาท ( neurological evaluation ) : เพื่อค้นหาภาวะปลายประสาทเสื่ อ ม
( peripheral neuropathy ) ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั ไม่ได้ประเมินตั้งแต่เริ่ มต้น แต่มกั จะตรวจในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวด
ชา หรื อมีแผลเกิดขึ้นแล้ว ได้แก่
2.1.1 การตรวจประสาทสั่งการ (motor) เป็ นการตรวจหาสิ่ งที่ทาให้มีจุดกดทับ หรื อกลไกการเดิน
ผิดปกติ หรื ออาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ( weakness and atrophy) เช่น การอ่อนแรงหรื อลีบฝ่ อของ
กล้ามเนื้อเท้า (intrinsic foot muscles) และกล้ามเนื้อกระดูกข้อเท้า (ankle dorsiflexor)
2.1.2 การตรวจประสาทรับความรู้สึก (sensory) โดยทัว่ ไปมักหมายถึงการตรวจความรู้สึกเจ็บ
ด้วยของแหลมคม (pinprick sensation) ปั จจุบนั นิยมตรวจด้วย monofilament ซึ่ งเป็ นการตรวจ light touch
pressure ที่มีลกั ษณะ semi quantitative test เนื่องจากใช้ง่าย ราคาถูกและมีความน่าเชื่ อถือ (sensitivity 0.84 –
1.00 , specificity 0.77-1.00) (Rith-Najarian & Stolusk, 1992 ) และยังสามารถบอกระดับความรุ นแรง และ
การกระจายของบริ เวณที่มีปัญหาได้อีกด้วย (Bell - Krotoski, 1991 อ้างตาม กุลภา ศรี สวัสดิ์ และสุ ทิน
ศรี อษั ฎาพร, 2548 )
วิธีการตรวจการรับ ้้ความรู้ สึกด้ วย Semmes -Weinstein Monofilament
Semmes - Weinstien Monofilament เป็ นอุปกรณ์ที่ทาจากใยไนลอน ซึ่ งมีหลากหลายขนาด โดยแต่
ละขนาดจะมีค่าแรงกดมาตรฐานเฉพาะตัว แต่ที่นิยมใช้คือ ขนาด 5.07 (10 gm) ถ้าผูป้ ่ วยไม่สามารถรับรู้การ
ตรวจถือว่าสู ญเสี ยความ รู ้สึกในการป้ องกันอันตราย (loss of protective sensation ; LOP) โดยมีข้ นั ตอนการ
ตรวจดังนี้คือ
- อธิ บายขั้นตอนและกระบวนการตรวจให้ผูป้ ่ วยเข้า ใจก่ อนที่ จะทาการทดสอบ โดยใช้ปลายของ
monofilament กดที่บริ เวณแขนของผูป้ ่ วยเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจถึงความรู ้สึก และเพื่อแสดงให้ผปู ้ ่ วยเห็นว่าไม่ทา
ให้เกิดความเจ็บปวดขณะตรวจ
- จัดท่าโดยการให้ผปู ้ ่ วยนัง่ บนเก้าอี้ที่มีพนัก พิงหลัง ยืดขา 2 ข้าง วางบนเก้าอี้อีกตัว หรื อนอนบนเตียง
ตรวจและให้ผปู้ ่ วยหลับตาขณะตรวจ
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- อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจว่าขณะใช้ monofilament สัมผัสที่เท้าเพื่อเป็ นการทดสอบผูป้ ่ วย ต้องบอก
พยาบาลผูต้ รวจว่าตาแหน่งที่ monofilament สัมผัสคือตาแหน่งใด เช่น นิ้วโป้ ง นิ้วกลาง นิ้วก้อย หรื อส้นเท้า
(รู ปที่1)

รู ปที่1 แสดงตาแหน่งการทดสอบความรู ้สึก
- ขณะตรวจจะต้องให้ monofilament มาแตะในแนวตั้งฉากกับผิวหนังบริ เวณที่จะทดสอบ และค่อย ๆ
กดลงจน monofilament มีการงอตัวเพียงเล็กน้อยในลักษณะเป็ นรู ปตัว "C" และกดค้างไว้ 1-2 วินาที จึงปล่อย
ออก (รู ปที่ 2)

รู ปที่2 แสดงลักษณะการตรวจด้วย monofilament
(ภาพจาก http: // www. medicalmonofilament.com )

- ใช้ monofilament ตรวจตามตาแหน่งต่าง ๆ ของเท้าโดยไม่เรี ยงตามลาดับ เพื่อไม่ให้ผปู ้ ่ วยคาดเดา
จุดได้ถูกจากนั้นก็ให้ผปู ้ ่ วยบอกว่ารู ้สึกว่ามี monofilament มาแตะหรื อไม่
หากตอบว่ารู ้สึก แสดงว่าการทดสอบให้ผลบวก (+)
หากตอบว่าไม่รู้สึก แสดงว่าการทดสอบให้ผลลบ (-)
- ถ้าผูป้ ่ วยไม่สามารถรู ้สึกจุดสัมผัสมากกว่าหนึ่งจุดก็แสดงว่าผูป้ ่ วยมีปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าใน
อนาคต
- ควรหลีกเลี่ยงการทดสอบในบริ เวณที่เป็ นแผลหรื อผิวหนังหนา ๆ
2.1.3 การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic) เป็ นการตรวจหาลักษณะผิวหนังแห้ง (dry)
แตกเป็ นร่ อง ( fissuring)

6

2.2 การตรวจระบบหลอดเลือดส่ วนปลาย ( vascular screening ) เป็ นการตรวจหาลักษณะการขาดเลือด
เรื้ อรัง เช่น ลักษณะผิวมันเป็ นเงา (shiny skin) ไม่มีขน (hair loss) เท้าเย็น ( low temperature) การดู capillary
refill time ( ปกติควรน้อยกว่า 5 วินาที) และการประเมินสภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดบริ เวณเท้า โดย
การคลาชีพจรของหลอดเลือด dorsalis pedis ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณด้านบนของฐานกระดูกฝ่ าเท้าอันที่ 2 และชีพจรของ
หลอดเลือด posterior tibial ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณด้านหลังของตาตุ่มด้านใน (สมชัย ปรี ชาสุ ข, 2541)
2.3 การตรวจระบบกระดูกและกล้ ามเนือ้ เป็ นการตรวจที่จะทาให้เกิดแรงกดทับที่ผดิ ปกติ เช่นเท้าผิดรู ป
(foot deformity) กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อลีบฝ่ อทาให้ปุ่มกระดูกชัด (bony prominence)โครงสร้างเท้าผิดรู ปจาก
charcot’s neuroarthropathy ทาให้กระดูกฝ่ าเท้ายื่นผิดปกติ (collapsed arch) หรื อ การทรงตัวผิดปกติ
(abnormal gait patten) มีขอ้ จากัดการเคลื่อนของข้อต่อบริ เวณเท้า (limit joint motion) โดยเฉพาะ first
MTP และ ankle
2.4 การตรวจระบบผิวหนังและเล็บ เป็ นการตรวจหาลักษณะผิวแห้ง แตก แผลถลอก ซึ่งอาจเป็ นทางเข้า
ของเชื้ อโรคบริ เวณที่ร้อน แดง หรื อแข็งด้านผิดปกติ บ่งบอกว่ามีแรงกดมาก เสี่ ยงต่อการเกิดแผล หรื อเล็บยาว
เกินไปทาให้เกิดบาดแผลต่อบริ เวณข้างเคียง บางรายอาจมีเล็บขบ หรื อเชื้ อราบริ เวณง่ามนิ้วเท้า ซึ่ งอาจนาไปสู่
การติดเชื้อลุกลาม
2.5 การประเมินรองเท้าทีเ่ หมาะสม เป็ นการตรวจดูวา่ ขนาดและรู ปแบบเหมาะสมหรื อไม่ มีบริ เวณที่รับ
น้ าหนักผิดปกติหรื อไม่
การจาแนกผู้ป่วยตามระดับความเสี่ ยง
การคัดกรองและตรวจสภาพปั ญหาเท้าผูป้ ่ วยเบาหวานสามารถแบ่งผูป้ ่ วยได้ 4 กลุ่ม ตามระดับความ
เสี่ ยง ดังนี้คือ
ระดับ 0 ( low risk ) : กลุ่มที่มีความรู ้สึกสัมผัสเท้าที่ผิดปกติ แต่ไม่มีอาการเท้าชาและไม่มีแผล ไม่มี
การสู ญเสี ยความรู ้สึกในการป้ องกันกันตราย (no loss of protective) และสามารถรับรู้สัมผัสจากการตรวจ
ด้วย monofilament 5.07 (10 gm.) ครบถูกตาแหน่ง ยังมีความรู ้สึกในการป้ องกันอันตราย ไม่เคยมีแผลหรื อถูก
ตัดขาก่อน
กลุ่มนี้ มีความเสี่ ยงต่ าแต่มีโอกาสเปลี่ ยนแปลงไปเป็ นความเสี่ ยงสู งได้ การให้ความรู ้เป็ นหัวใจสาคัญ
ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การป้ องกันโรคแทรกซ้อน การเลิกสู บบุหรี่ การดูแลเท้าตามคู่มือการดูแล
สุ ขภาพเท้าและการตรวจเท้าด้วยตนเอง จึงควรมีการตรวจซ้ าปี ละ 1 ครั้ง
ระดับ 1 ( moderate risk ) : กลุ่มที่มีความรู ้สึกสัมผัสที่เท้าลดลง มีชาบ้าง และไม่มีแผล แต่สูญเสี ย
ความ รู ้สึกในการป้ องกันอันตราย ( loss of protective sensation) ไม่สามารถรับรู ้สัมผัสจากการตรวจด้วย
monofilament 5.07 (10 gm.) ตั้งแต่ 1 ตาแหน่งขึ้นไป แต่ยงั ไม่มีความผิดปกติอื่น ๆ
กลุ่มนี้เริ่ มมีความเสี่ ยงสู ง ต้องเพิ่มความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพเท้ารวมถึงผิวหนังและเล็บทุกวัน เพื่อเฝ้ า
ระวังการบาดเจ็บและให้ความรู ้ ในการดู แลรั ก ษาเบื้ องต้นที่ เหมาะสม ห้ามเดิ นเท้าเปล่ า รวมทั้งควรได้รับ
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ความรู ้ และคาแนะนาเกี่ ยวกับการเลื อกซื้ อรองเท้าที่เหมาะสม จึงควรนัดตรวจทุก 3 - 6 เดือนโดยเน้นตรวจ
ประเมินเท้า
ระดับ 2 ( high risk ) :กลุ่มที่สูญเสี ยความรู ้สึกสัมผัสที่เท้า มีอาการชา มีการสู ญเสี ยความรู้สึกใน
การป้ องกันอันตรายร่ วมกับมีจุดรับน้ าหนักผิดปกติไป เช่น เท้าผิดรู ป การเคลื่อนไหวของข้อลดลง มีตาปลา
และ/หรื อการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ ( loss of protective sensation & evidence of high pressure callus
, deformity or poor circulation)
กลุ่มนี้ มีความเสี่ ยงสู งมาก ต้องเพิ่มความเคร่ งครัดในการดูแลเท้าและการบริ หารเท้า ควรระมัดระวัง
ไม่ให้เท้าเกิดตาปลาหรื อหนังหนาและควรได้รับการขูดหนังหนา ตาปลาโดยเจ้าหน้าที่ที่ชานาญหรื อปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการตัดรองเท้าเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์เสริ มฝ่ าเท้า หรื อ สวมรองเท้าสาหรับ ผูป้ ่ วยเบาหวาน
โดยเฉพาะและควรมาพบแพทย์ทนั ทีที่มีปัญหาที่เท้า จึงควรนัดตรวจทุก 1 - 3 เดือน โดยเน้นตรวจประเมินเท้า
ตัดหนังแข็ง ตาปลา ประเมินกิจกรรมที่ทาและรองเท้า
ระดับ 3 ( very high risk ) : กลุ่มที่มีแผลที่เท้าหรื อมีประวัติเคยเป็ นแผลที่เท้าหรื อถูกตัดเท้ามา
ก่อน ( history of plantar ulceration or , charcot foot)
กลุ่ ม นี้ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ สุ ดต่ อการเกิ ดแผลซ้ าหรื อถู ก ตัดขา ต้องเคร่ ง ครั ดในการดู แลเท้า และสวม
รองเท้าที่เหมาะสมตลอดเวลา จึงควรนัดตรวจทุก 1 - 2 สัปดาห์ โดยเน้นเหมือนระดับ 2 แต่เข้มงวดกว่า
บทบาทพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลทีเ่ ท้ าในผู้ป่วยเบาหวาน
การให้คาแนะนาหรื อให้ความรู้ในการดูแลตนเองเป็ นบทบาทสาคัญของพยาบาลในการป้ องกันการเกิด
แผลที่เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวาน ทั้งนี้ เนื่ องจากผูป้ ่ วยเบาหวานส่ วนใหญ่จะได้รับความรู ้จากการอ่านหนังสื อหรื อ
ค้นคว้าจากตาราน้อยมากแต่จะได้ความรู ้ จากการได้รับคาแนะนาจากแพทย์บา้ ง พยาบาลบ้าง ขณะเดี ยวกัน
แพทย์ก็จะมีเวลาในการพูดคุยหรื อให้ความรู ้กบั ผูป้ ่ วยน้อยมาก เนื่องจากแพทย์มีภาระงานที่มาก ทาให้ไม่มีเวลา
พยาบาลจึงเป็ นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการให้ความรู้ผปู้ ่ วยเนื่องจากพยาบาลเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดผูป้ ่ วยมากที่สุด
และเป็ นบุคคลที่ได้รับรู ้ปัญหาของผูป้ ่ วยมากกว่าบุคลากรในสาขาอื่น
ข้ อแนะนาในการดูแลสุ ขภาพเท้ าผู้ป่วยเบาหวาน
1.ทาความสะอาดเท้าทุกวันด้วยน้ าสะอาดและสบู่อ่อน ๆ วันละ 2 ครั้ง และทาความสะอาดทันทีทุก
ครั้งที่เท้าเปื้ อนสิ่ งสกปรกแล้วเช็ดเท้าให้แห้งด้วยผ้าสะอาดและนุ่มโดยเฉพาะบริ เวณซอกนิ้วเท้า
2. ควรตรวจเท้าและบริ เวณซอกนิ้ วเท้าอย่างละเอียดทุกวันเพื่อค้นหาความผิดปกติ เช่ น หนังด้านแข็ง
ตุ่มพุพอง ตาปลา รอยแตก หรื อการติดเชื้อราหรื อไม่
3.หากมีปัญหาเรื่ องสายตาควรให้ญาติหรื อผูใ้ กล้ชิดสารวจเท้าและรองเท้าให้ทุกวัน หากอ้วนมากจนไม่
สามารถก้มได้ควรใช้กระจกช่วยส่ องในการสารวจเท้า
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4. หากผิวแห้งควรใช้ครี มที่มีส่วนผสมของ lanolin ทาบาง ๆ แต่ไม่ควรทาบริ เวณซอกนิ้วเท้าเนื่ องจาก
อาจทาให้ซอกนิ้วอับชื้น เกิดเชื้อรา และผิวหนังเปื่ อยเป็ นแผลได้ง่าย ถ้าผิวหนังชื้ นมีเหงื่อออกง่าย ควรเช็ดเท้า
ให้แห้งจะช่วยลดการอับชื้นได้
5. ห้ามแช่ในน้ าร้อนหรื ออุปกรณ์ให้ความร้อน / ประคบกระเป๋ าน้ าร้อนโดยไม่ได้ทาการทดสอบก่อน
6. หากจาเป็ นต้องแช่ เท้าในน้ าร้ อน หรื อใช้อุปกรณ์ ให้ความร้ อนวางที่เท้าจะต้องทาการทดสอบก่อน
โดยให้ผูป้ ่ วยใช้ข ้อศอกทดสอบระดับ ความร้ อนของน้ า และอุ ป กรณ์ ให้ค วามร้ อนก่ อนทุ ก ครั้ ง ผูป้ ่ วยที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนที่เส้นประสาทส่ วนปลายมากจนไม่สามารถรับรู ้ ความรู ้ สึกร้ อนได้ ควรให้ญาติผใู ้ กล้ชิดเป็ น
ผูท้ าการทดสอบอุณหภูมิแทน
7.หากมีอาการเท้าเย็นในเวลากลางคืนให้แก้ไขโดยการสวมถุงเท้า
8.การตัดเล็บ ควรตัดหลังทาความสะอาดเท้าหรื อหลังอาบน้ าเนื่ องจากเล็บจะนิ่ ม ตัดง่าย และควรตัดตาม
แนวของเล็บ โดยให้ปลายเล็บเสมอกับปลายนิ้วหรื อห่ างจากขอบเล็บประมาณ 2 มิลลิเมตร ห้ามแคะ/แซะมุม
เล็บหรื อตัดอย่างเช่นที่ร้านทาเล็บเพราะจะทาให้เล็บม้วน เล็บขบ และเมื่อเล็บงอกมาใหม่จะแทงเข้าไปในเนื้ อ
ทาให้อกั เสบเป็ นหนองได้
9.ห้ามตัดตาปลา หรื อผิวหนังแข็งด้วยตนเอง รวมทั้งห้ามใช้สารเคมีใดๆ ลอกตาปลาด้วยตนเอง เพราะ
อาจทาให้แผลลุกลามได้เนื่องจากขาดความรู้สึก
10.ห้ามเดินเท้าเปล่า โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ร้อน เช่น หาดทราย พื้นซิ เมนต์
11.ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสิ่ งของต้องเก็บกวาดบริ เวณพื้นบ้านให้
เรี ยบร้อย รวมทั้งควรเปิ ดไฟทางเดินให้สว่างในเวลากลางคืน
12.หากมี บาดแผลเกิ ดขึ้ นที่ เท้าเพียงเล็กน้อยควรให้ความสนใจเพราะแผลส่ วนใหญ่เริ่ มจากการได้รับ
อุบตั ิเหตุเล็กๆน้อยๆ และถูกละเลยจนกลายเป็ นแผลลุกลาม ควรล้างทาความสะอาดแผลด้วยน้ าต้มสุ กที่เย็นแล้ว
หรื อล้างด้วยน้ าเกลือล้างแผลแล้วตามด้วยยา โพวิดีนหรื อเบต้าดีนและหากแผลไม่ดีข้ ึนภายในเวลา 3 วัน ควร
ปรึ กษาแพทย์
13.ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยูเ่ กณฑ์ปกติ หรื อใกล้เคียงปกติมากที่สุด
14.งดสู บบุหรี่ เพราะการสู บบุหรี่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ สาคัญของการเกิ ดเส้นเลื อดตีบตันและจะเร่ งให้เส้ น
เลือดเล็ก ๆ ที่เท้าตีบตันเร็ วขึ้น
15. พบแพทย์ตามนัด
16.หลีกเลี่ยงการนัง่ ไขว่หา้ งหรื อนัง่ พับเพียบเป็ นเวลานานเพราะจะทาให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก
17.การบริ หารเท้าเป็ นประจาทุกวันอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้การไหลเวียนของหลอดเลือดที่เท้าดีข้ ึน
ข้ อแนะนาในการเลือกรองเท้ าผู้ป่วยเบาหวาน
รองเท้า ที่ ดี เ ป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการป้ องกัน การ ถู ก ตัด ขาจากเท้า เบาหวานแต่ ห ากเลื อ กรองเท้า ที่ ไ ม่
เหมาะสมจะเป็ นส่ วนประกอบสาคัญอย่างหนึ่ งในการที่ ทาให้เกิ ดแผล ลักษณะรองเท้าที่เหมาะสมในผูป้ ่ วย
เบาหวานคือสวมใส่ สบาย น้ าหนักเบา อากาศถ่ายเทสะดวก ภายในนิ่ มไม่มีรอยกดเจ็บต่อฝ่ าเท้า ดังนั้นผูป้ ่ วย
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ควรได้รับ คาแนะนาในการเลือกรองเท้าที่มีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมด้วยตนเองได้โดยมีหลักการทัว่ ไป
ดังนี้ คือ
1. รู ปแบบของรองเท้ า
- ไม่ควรเลือกรองเท้าหน้าแคบ เพราะจะบีบรัดเท้ามากไป
วัสดุที่ใช้ในการรองเท้า ควรเป็ นหนังหรื อผ้าที่มีความยืดหยุน่ ภายในบุดว้ ยวัสดุที่นุ่น ดูดซับและ
ระบายความชื้นได้ดี
- ควรเป็ นรองเท้าแบบหุ ม้ ส้น หรื อสายรัดส้นกันเท้าเลื่อนหลุด หรื อเป็ นรองเท้าชนิดผูกเชือกหรื อแถบ
velcro strap ที่ไม่มีรอยตะเข็บบริ เวณหลังเท้า เพื่อให้สามารถปรับขยายได้
- หลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าที่ทาด้วยยางหรื อพลาสติก เนื่ องจากทาให้มีโอกาสเกิดการเสี ยดสี เป็ นแผล
ได้ง่าย
- หลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าแตะประเภทที่ใช้นิ้วเท้าคีบสายรองเท้า
- พื้นด้านในที่สัมผัสเท้าควรมีความนิ่มยืดหยุน่ และหนาพอ รวมทั้งเข้ากับรู ปฝ่ าเท้า สามารถประคองเท้า
ได้ทุกส่ วน
- พื้นด้านนอก ควรมีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่หกั งอหรื อเสี ยรู ปทรงง่าย
- ส้น ควรทาจากยางเพื่อไม่ให้ลื่นไถลขณะเดิน และควรเป็ นส้นเตี้ยเพื่อลดแรงกระทาต่อเท้าส่ วนหน้า
โดยเฉพาะ metatarsal hard และไม่ควรเป็ นชนิ ดที่ส้นแคบหรื อส้นหมุด เพราะจะทาให้เกิดความไม่มนั่ คงข้อ
เท้าอาจพลิกได้ง่าย
2. ขนาดของรองเท้า
สิ่ งสาคัญที่ควรทราบ คือขนาดของรองเท้านั้นไม่มีมาตรฐาน จะมีความแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและแบบ
ของรองเท้า ไม่ควรยึดติดกับขนาด (เบอร์ ) ของรองเท้า และเท้าจะมีขนาดใหญ่ข้ ึนเมื่ออายุมากหรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงของกระดูก และเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ ในเท้าดังนั้นควรจัดขนาดใหม่ทุกครั้ง
- วัดขนาดของเท้าทั้งสองข้างทั้งความยาว และความกว้าง เนื่ องจากส่ วนใหญ่แล้วขนาดของเท้าแต่ละข้าง
มักไม่เท่ากัน
- ตรวจความพอดี ของรองเท้า โดยขณะเลื อกต้องยืนลงน้ าหนัก เพราะขนาดของเท้าจะเปลี่ ยนไปเมื่อลง
น้ าหนัก และต้องลองทั้ง 2 ข้าง เนื่องจากเท้าทั้ง 2 ข้างอาจไม่เท่ากัน จึงควรลองยืนสวมและเดินหลาย ๆ รอบ
เพื่อดูรอยกดทับปกติ
- ความยาวจากสั้นรองเท้าถึงบริ เวณที่กว้างที่สุดของรองเท้า (heel-to-ball-fit) สัมพันธ์กบั เท้าหรื อยาวกว่า
นิ้วที่ยาวที่สุดประมาณครึ่ งนิ้ว
- ความกว้างของรองเท้า (ball width ) ต้องพอดีกบั ส่ วนที่กว้างที่สุดของเท้า (วัดจาก metatarsal head ที่ 1
ถึง 5 )
- ด้า นหลัง รองเท้า กระชับ ส้ น เท้า ถ้า คับ จะเกิ ด แผลกดทับ แต่ ถ้า หลวมจะเกิ ด แผลจากการเสี ย ดสี ไ ด้
3. ส่ วนประกอบอืน่ ๆ
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- การสารวจรองเท้าทั้งภายในและภายนอกก่อนสวมทุกครั้ง
- สวมถุงเท้าก่อนสวมรองเท้าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รองเท้าในการออกกาลังกาย
- เลือกถุงเท้าที่ไม่มีตะเข็บ (หากมีตะเข็บให้กลับด้านในออก ) และถุงเท้าควรทาจากผ้าฝ้ าย ซึ่ งมีความอ่อน
นุ่ม และสามารถซับเหงื่อได้ดี ซึ่ งจะช่วยลดความอับชื้นได้และไม่รัดแน่นเกินไป นอกจากนี้ควรเปลี่ยนถุงเท้า
ทุกวันเพื่อไม่ให้มีการหมักหมมเป็ นแหล่งสะสมของเชื้ อโรค
- ควรเลือกซื้ อรองเท้าในช่วงตอนบ่ายหรื อตอนเย็นเพราะเท้าจะโตขึ้นเล็กน้อย หากซื้ อในช่วงเช้าและเลือก
ขนาดพอดีจะทาให้รองเท้าดังกล่าวคับและเกิดแรงกดในช่วงบ่าย
- หากสวมรองเท้าใหม่ควรสวมไม่เกิน 2 ชัว่ โมง แล้วเปลี่ยนเป็ นคู่เก่าสลับกันภายใน 2 สัปดาห์แรก เพื่อ
ป้ องกันรองเท้ากัด
สรุ ป
ปัญหาสุ ขภาพเท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานมีหลายลักษณะตั้งแต่อาการชา ผิวหนังแห้ง/แตกหรื อมีหนังหนาๆ
เป็ นแผลเล็กๆจนกระทัง่ เป็ นแผลใหญ่และมีการติดเชื้ อ แผลที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มกั หายช้าและอาจลุกลามมากขึ้น
จนถูกตัดขาในที่สุด การป้ องกันการเกิดแผลที่เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานเป็ นวิธีที่สามารถทาได้และเห็นผลชัดเจน
โดยผูป้ ่ วยมีส่วนสาคัญในการดูแลตนเอง คือการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติมากที่สุด
ตรวจดูเท้าทุกวันเลือกซื้ อรองเท้าที่เหมาะสมและรี บปรึ กษาแพทย์เมื่อเริ่ มเกิดแผล ซึ่ งจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อน
ลดค่าใช้ของผูป้ ่ วยเบาหวานได้มากขึ้น
ในอนาคตปั ญหาเท้าผูป้ ่ วยเบาหวาน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูด้ ูแลควรให้ความสาคัญกับ
การประเมินปั ญหา เฝ้ าระรังในกลุ่มเสี่ ยงต่างๆ และพัฒนาระบบการให้ความรู้หรื อพัฒนาศักยภาพในการ
ดูแลตนเองแก่ผปู ้ ่ วยเบาหวานเพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรื อลดปั จจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อน
ให้ได้มากที่สุด ซึ่ งจะต้องอาศัยความร่ วมมื อจากทีมสหสาขาวิชาชี พ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลน่ าจะเป็ น
บุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการให้คาแนะนาหรื อให้ความรู ้กบั ผูป้ ่ วย เพราะเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดผูป้ ่ วยและให้การ
ดูแลอย่างต่อเนื่ องมากที่สุดรวมทั้งได้รับรู ้ ปัญหาของผูป้ ่ วยมากกว่าบุคลากรในสาขาอื่นๆ จึงน่ าจะสามารถ
พูดคุยให้ ผูป้ ่ วยเข้าใจได้ง่ายเพื่อช่ วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งดาเนิ นชี วิตได้
อย่างมีความสุ ข และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ คุ ณสุ ดา คงทอง พยาบาลวิชาชี พ 8 หัวหน้างานอายุรกรรม โรงพยาบาล
มหาราชนครศรี ธรรมราช ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษาและแนะนาให้บทความฉบับนี้สมบรู ณ์มากยิง่ ขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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สมพงษ์ สุ วรรณวลัยกร. (2547) การดูแลเท้าในผูป้ ่ วยเบาหวาน. ใน สุ นิตย์ จันทรประเสริ ฐ์ และ สมพงษ์
สุ วรรณวลัยกร (บรรณาธิการ) คู่มือประกอบการให้ ความรู้ โรคเบาหวาน. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพฯ :
คณะแพทย์ศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อภิ ช าต วิ ช ญาณรั ต น์ . (2546) จุ ด ม่ ง หมายและหลั ก การดู แ ลรั ก ษาโรคเบาหวาน. ใน อภิ ช าติ
วิชญาณรัตน์ (บรรณาธิการ) ตาราโรคเบาหวาน พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์เรื อนแก้ว
อภิชาต วิชญาณรัตน์. (2546) Diabetes Foot Ulcer ใน วรรณี นิธิยานันท์ (บรรณาธิ การ) การรักษาโรค
เบาหวานและภาวะแทรกซ้ อน กรุ งเพฯ
อนุ ว ฒ
ั น์ กี ระสุ นทรพงษ์. (2548) ภาวะติ ดเชื้ อ ในผูป้ ่ วยเบาหวาน ใน สุ ทิ น ศรี อ ัษ ฎาพร และ วรรณี
นิธิยานันท์ (บรรณาธิการ) โรคเบาหวาน กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์เรื อนแก้วการพิมพ์
Abbott Ca., Vileikytel, Williamson S, et al. (1998 ) Multicenter study of the incidence and predictive
risk factor for diabetic neuropathic foot ulceration. Diabetes Care 21 : 1071.
American Diabetes Association (2000 ) : clinical practice recommendation 2000. Standards of medical
care for patients with diabetes mellitus. Diabetes Care 23 (suppl 1) : 32 – 47

12

Lehto S.,Ronnemaa T., Pyorala K & Laakso M. (1996) Risk factors predicting lower extremity
amputations in patients with NIDDM. Diabetes Care 19 (6) :602 - 12
Mayfield JA, Reiber GE, Sanders LJ, Janisse D, Pogach LM.(1998) Preventive foot care in people with
diabetes. Diabetes Care 21 (12) : 2161 -77
Rith-Najarian SJ., Stolusky T. & Gohdes DM. (1992) Identifying diabetic patients at high risk for lowextremity amputation in a primary health care setting. A prospective evaluation of simple
screening criteria. Diabetes Care 15 (10):1386-9.

