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Callus care for diabetic foot patients:
Nurses’ Challenging Role
Chayaphon Siriniyomchai, RN, MNS1
Abstract
Peripheral neuropathy is a common diabetic complication which results in foot numbness, loss of
foot sensation, and high pressure in diabetic foot leading to formation of callus which is the most
important factor of diabetic foot ulcer that can affect quality of life. Callus care for diabetic foot patients
is important for preventing and reducing the risk of diabetic foot amputation. This article provides a
comprehensive review and describes the author’s experience with the successful callus care for diabetic
foot patients. Therefore, nurses’ role in callus care for diabetic foot patients is of interest and importance
that can challenge nurses to apply it effectively in their nursing practice.
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การดู แ ลหนั ง ด้ า นที่ ฝ่ า เท้ า ในผู้ มี ปั ญ หาเท้ า
เบาหวาน: บทบาททีท
่ า
้ ทายสาหรับพยาบาล
ชยพล ศิรินิยมชัย, พย.ม.1

บทคัดย่อ
ภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเป็นภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่พบบ่อยของโรคเบาหวาน ส่งผลให้เกิดอาการเท้าชา
สูญเสียการรับสัมผัสที่เท้า และเกิดแรงกดที่เท้าเบาหวานมากกว่าปกติทาให้เกิดหนังด้าน (callus) ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
เกิดแผลเท้าเบาหวาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การดูแลหนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหาเท้าเบาหวานจึงมีความสาคัญในการ
ป้องกันการเกิดแผลเท้าเบาหวาน และลดความเสี่ยงของการถูกตัดขาตามมา บทความวิชาการนี้ได้รวบรวมข้อมูลและงานวิจัย
รวมทั้งประสบการณ์ความสาเร็จในการดูแลหนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหาเท้าเบาหวาน ดังนั้น บทบาทของพยาบาลในการดูแล
หนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหาเท้าเบาหวานจึงเป็นเรื่องสาคัญที่น่าสนใจ และมีความท้าทายสาหรับพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: การดูแลหนังด้าน เท้าเบาหวาน บทบาทพยาบาล
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บทนำ
ภ า ว ะ ป ร ะ ส า ท ส่ ว น ป ล า ย เ สื่ อ ม (peripheral
neuropathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่พบได้มากที่สุด
ในเท้าของผูเ้ ป็นเบาหวาน ถึงร้อยละ 30-501 ในประเทศไทย
จากการส ารวจการดู แ ลรั ก ษาเบาหวานและการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
พบว่า ภาวะประสาทส่วนปลายเสื่อมร้อยละ 34.0 2 ภาวะ
ประสาทส่วนปลายเสื่อมทาให้สูญเสียความรู้สึกที่เท้า ทาให้
มีโอกาสเกิดแผลที่เท้าสูงถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ไม่มีการ
สู ญ เสี ย ความรู้ สึ ก ที่ เ ท้ า 3 ท าให้ ค วามสามารถในการรั บ
รับ รู้ ค วามรู้ สึ กที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการสั ม ผั ส จากของแหลมคม
หรื อ อุ ณ หภู มิ ที่ ร้ อ นและเย็ น เกิ น ไป 4 นอกจากนี้ ภ าวะ
เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับมีภาวะเท้าชาทาให้มีแรงกดที่ผิวหนัง
ที่สูงขึ้น ทาให้เกิดหนังด้าน (callus) เมื่อผู้เป็นเบาหวานเดิน
ลงน้าหนักที่เท้าที่มีหนังด้าน แรงกดที่ใต้หนังด้านจะไปลด
การไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนัง ทาให้เนื้อเยื่อเกิดการ
ที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหาที่เท้าเบาหวานจึงมีความสาคัญในการ
ป้องกันการเกิดแผลที่เท้า หรือส่งเสริมการหายของแผลจาก
ภาวะปลายประสาทเสื่อมหายได้เร็วขึ้น
ภำวะประสำทส่วนปลำยเสื่อม
จากการที่ มีร ะดั บ น้ าตาลในเลื อ ดสู งเป็ น เวลานาน
ส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด การท าลายผนั ง หลอดเลื อ ดที่ เ ลี้ ย ง
เส้นประสาท ทาให้ขาดความยืดหยุ่นส่งผลให้การไหลเวียน
ของเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทส่วนปลายลดลง ร่วมกับภาวะ
น้าตาลในเลื อ ดสู ง ก่อให้ เกิ ดภาวะ oxidative stress ต่ อ
เซลล์ประสาท ทาให้เนือ้ เยือ่ ไขมันทีห่ อ่ หุม้ บริเวณปลอกเซลล์
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ประสาท (nerve impulse) ไปยังเซลล์ประสาท (neuron)
ถัดไปทาได้ช้าลง นาไปสู่การเกิดภาวะปลายประสาทเสื่อม
ได้ ใ นที่ สุ ด 6 -7 ซึ่ ง พยาธิ ส ภาพของภาวะเส้ น ประสาท
ส่ ว นปลายเสื่ อ มจะแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่
เส้นประสาทรับความรู้สึกเสื่อม เส้นประสาทสั่งการเสื่อม
และเส้นประสาทอัตโนมัติเสื่อม โดยจะพบอาการได้ดังนี้ 7-9
1) เส้ น ประสาทรั บ ความรู้ สึ ก เสื่ อ ม (somatic sensory
neuropathy) ส่ ง ผลให้ ก ารรั บ ความรู้ สึ ก ต่ า งๆ ลดลง
เกิ ด อาการเท้ า ชา ท าให้ สู ญ เสี ย การป้ อ งกั น ตั ว เองที่ เ ท้ า
เมื่อเท้าได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบของมีคม การแช่เท้าใน
น้าร้อน หรือการสวมรองเท้าที่ไม่พอดีกับขนาดเท้า ทาให้
เกิดการบาดเจ็บที่เท้า และเมื่อเกิดแผลที่เท้าทาให้ ผู้ เป็น
เบาหวานไม่ รู้ สึ ก เจ็ บ ปวด 2) เส้ น ประสาทสั่ ง การเสื่ อ ม
(somatic motor neuropathy) จะส่งผลทาให้เกิดการฝ่อ
ลี บ ของกล้ า มเนื้ อ anterior crural บริ เ วณเข่ า หรื อ การ
สูญเสียมวลกล้ามเนื้อภายใน (intrinsic muscle wasting)
นาไปสู่การเกิดเท้าผิดรูป (foot deformity) เช่น นิ้วเท้าจิก
(claw toes) การที่ เท้า ผิ ดรู ปทาให้ มีการเปลี่ ยนตาแหน่ ง
ของการลงน้าหนักที่เท้า และการที่เท้าต้องรับแรงกดเป็น
ระยะเวลานาน ส่ งเสริมให้ เกิดแรงกดที่ตาแหน่งเดิมซ้าๆ
จนท าให้ เ กิ ด หนั ง ด้ า น เมื่ อ ผู้ เ ป็ น เบาหวานยื น หรื อ เดิ น
เป็นเวลานานๆ จะส่งแรงกดไปที่เนื้อเยื่อที่อยู่ลึ กลงไปใต้
ฝ่ า เท้ า เกิ ด การฉี ก ขาดของเส้ น เลื อ ดเล็ ก ๆ จะส่ ง ผลให้
ผิวหนังบริเวณใต้หนังด้านเกิดมีเลือดออก และมีการอักเสบ
จากการกระแทกภายในหนังด้าน ทาให้เกิดแผลที่อาจมีการ
ติดเชื้อเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมา 3) เส้นประสาทอัตโนมัติ
เสื่ อ ม (autonomic neuropathy) ท าให้ ต่ อ มเหงื่ อ ที่ เ ท้ า
ผลิตเหงื่อน้อยลง ผิวหนังที่เท้าขาดความชุ่มชื้น ผิวหนังแห้ง
แตกเป็นร่อง เกิดแผลได้ง่าย

NURS SCI J THAIL Vol. 39 No. 1 January - March 2021

น้าหนักเปลี่ยนแปลงร่วมกับภาวะเท้าชา ทาให้เกิดหนังด้าน
ที่ ผิ ว หนั ง บริ เ วณที่ เ กิ ด แรงกดสู ง ขึ้ น มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า
แรงกดจากหนั ง ด้ า นจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น กว่ า แรงกดที่ เ ท้ า ปกติ
ถึงร้อยละ 30 โดยแรงกดจากหนังด้านจะลดการไหลเวียน
เลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนัง ทาให้มีเนื้อตายและเกิดแผลขึ้นได้
และนอกจากนี้ อาการเท้าชายังทาให้กลไกการป้องกันตัว
เมื่อได้รับบาดเจ็บลดลง เกิดแผลและลุกลามมากขึ้นได้โดยที่
ผู้ เ ป็ น เบาหวานไม่ รู้ สึ ก ตั ว เป็ น สาเหตุ ท าให้ แ ผลภาวะ
ประสาทส่ ว นปลายเสื่ อมกลายเป็ น แผลเรื้ อรั งตามมา 4,10
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดแผล
ที่เท้ าของผู้ เป็ น เบาหวาน 225 ราย พบว่า มี ส ภาวะเท้ า
โดยรวมผิดปกติร้อยละ 87.6 มีแผลที่เท้าถึงร้อยละ 15.6
พบว่าหนังด้านเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด
แผลที่เท้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .05)11
ในประเทศไทย การดูแลเท้ าในผู้ เ ป็ น เบาหวานจะ
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด
นักโภชนบาบัด และนักจิตวิทยา โดยอาศัยการดูแลร่วมกัน
ของที ม สหวิ ช าชี พ (multidisciplinary team)1 2 จาก
การศึกษาพบว่า ทีมสหสาขาวิช าชีพสามารถช่วยป้องกัน
และชะลอภาวะแทรกซ้ อ นที่ เ ท้ า ลดอั ต ราการถู ก ตั ด ขา
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนลงได้ 13-14
โดยจะพบว่า พยาบาลมีหน้าที่ตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ ย งการเกิ ด แผลที่ เ ท้ า ก่ อ นที่ จ ะส่ ง ต่ อ ไปพบ
ผู้ เชี่ ยวชาญในสาขาต่ างๆ รวมทั้ งให้ ก ารพยาบาลในการ
ทาแผลที่เท้า การให้คาแนะนาในการดูแลเท้าด้วยตัวเองที่
บ้าน12,15 จึงเป็นบทบาทที่สาคัญของพยาบาลในการป้องกัน
การเกิดแผลที่เท้า โดยเฉพาะการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า
ในผู้เป็นเบาหวาน จากภาวะประสาทส่วนปลายเสื่อม16 จาก
การศึกษาปัญหาเท้าที่พบบ่อยในคลินิกเท้าเบาหวาน พบว่า
ผูเ้ ป็นเบาหวานมีผวิ หนังทีห่ นาขึน้ จากแรงกดทีผ่ ดิ ปกติบริเวณ
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5617 โดยมีหนังด้านเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการ
เกิ ด แผลที่ เ ท้ า ในผู้ เ ป็ น เบาหวาน 18 ดั ง นั้ น พยาบาลจึ ง มี
บทบาทที่สาคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดแผลที่เท้า ในผู้เป็น
เบาหวานจากภาวะประสาทส่วนปลายเสื่อม
บทบำทพยำบำลกับกำรป้องกันกำรเกิดแผลที่เท้ำในผู้เป็น
เบำหวำนจำกภำวะประสำทส่วนปลำยเสื่อม
การดูแ ลเท้ า ในผู้ เ ป็น เบาหวานจากภาวะประสาท
ส่วนปลายเสื่อม เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบาหวานนั้น
พยาบาลควรมีบทบาทที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้การดูแลเท้า
ในผู้ เ ป็ น เบาหวานได้ ค รอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย การประเมินและการจัดการภาวะเสี่ยง
ต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานจากภาวะประสาท
ส่วนปลายเสื่อม8-9,12
1.
ในผู้ เ ป็ น เบาหวานจากภาวะประสาทส่ ว นปลายเสื่ อ ม
ประกอบด้วย การซักประวัติ และตรวจเท้าดังนี้
1.1 การซักประวัติ พยาบาลควรสอบถามลักษณะ
อาการที่ เ กิ ด จากภาวะประสาทส่ ว นปลายเสื่ อ ม ได้ แ ก่
อาการเหมือนรู้สึกถูกไฟช็อตที่นิ้วเท้า ความรู้สึกชาๆ หนักๆ
เดิ นเหมือนไม่ได้สัมผัส พื้น หรื อเดิ น แล้วรองเท้าหลุดออก
จากเท้าโดยไม่รู้สึกว่าเดิ นเท้าเปล่า8,12 และซักประวัติอื่น
ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ประวัติการเคยมีแผลที่เท้า หรือเคยถูก
ตัดนิ้ว หรือบางส่วนของเท้าหรือไม่ อาการปวดน่องเวลาเดิน
หรือทากิ จ กรรม แล้ ว อาการดี ขึ้ น เมื่ อ นั่ ง พั ก ประวั ติ
สู บ บุ ห รี่ ระยะเวลาที่ สู บ ปริ ม าณที่ สู บ อาจมี ภ าวะ
หลอดเลื อ ดที่ ข าตี บ ตั น ได้ 8 - 9 , 1 2
1.2 การตรวจเท้าเพือ่ ประเมินภาวะเสีย่ งต่อการเกิด
แผลทีเ่ ท้าในผูเ้ ป็นเบาหวานจากภาวะประสาทส่วนปลายเสือ่ ม
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มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ตรวจลั ก ษณะการผิ ด รู ป ของเท้ า ( foot
deformity) รู ป ของเท้า ที่เสี่ ย งต่ อการเกิ ดแผล เนื่ องจาก
มีค วามผิ ด ปกติ ข องภาวะประสาทส่ ว นปลายเสื่ อ มที่ เ ท้ า
ได้แก่ มีนิ้วหัวแม่เท้าเอียงเข้าหานิ้วอื่นๆ (bunions) นิ้วเท้า
งอจิกพืน้ (claw toes) การอ่อนแรงหรือฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
เท้า ตรวจผิวหนังทั่วทั้งเท้า ได้แก่ หลังเท้า ฝ่าเท้า ส้นเท้า
และซอกนิ้วเท้า โดยดูว่าเท้ามีเหงื่อออกปกติหรือไม่ ผิวหนัง
ที่เท้าชุมชื้นเป็นปกติห รือแห้ง มีรอยแยกแตกของผิว หนัง
ที่เท้าหรือไม่ มีหนังด้าน (callus) หรือไม่ ดังแสดงในรูปที่ 1
นอกจากนี้โดยตรวจดูสีผิวของเท้าว่าคล้าหรือไม่ อุณหภูมิอุ่น
เป็นปกติหรือไม่ หรือเย็น อาจมีภาวะหลอดเลือดทีข่ าตีบตันได้
และการตรวจเล็ บ ว่ าเล็ บ หนา แข็งงุ้ม งอหรื อ ไม่ มี เชื้อรา
บริเวณเล็บหรือตามซอกนิ้วหรือไม่8-9,13-14

รูปที่ 1 แสดงหนังด้าน (callus)

1.2.2 การทดสอบการรั บ ความรู้ สึกของเท้าโดยใช้
Semmes-Weinstein monofilament (ขนาด 5.07 หรือ
10 กรัม) ซึ่งใช้ในการประเมินการรับความรู้สึกในส่วน light
touch เพื่ อ ประเมิ น ว่ า ผู้ เ ป็ น เบาหวานมี ร ะดั บ การรั บ รู้
คว า ม รู้ สึ ก ที่ เ พี ย ง พอต่ อกา ร ป้ อง กั น ก า ร เ กิ ด แ ผ ล
(protective sensation) ที่เท้าหรือไม่8,12
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบผู้ เ ป็ น เบาหวาน
ร้อยละ 50 มีประสาทส่วนปลายเสื่อมโดยยังไม่มีอาการ19
ตาแหน่งการตรวจการรับความรู้สึกด้วยโมโนฟิลาเมนท์ คือ
บริ เ วณฝ่ า เท้ า 4 จุ ด ของเท้ า แต่ ล ะข้ า ง ได้ แ ก่ หั ว แม่ เ ท้ า
metatarsal head ที่ 1 ที่ 3 แ ล ะที่ 5 โ ด ย ไม่ เ รี ย ง
ตามลาดับ เพื่อป้องกันไม่ให้หลอกผู้ตรวจ และควรหลีกเลี่ยง
การทดสอบในบริ เ วณที่ เ ป็ น แผล หรื อ ผิ ว หนั ง หนาด้ า น
ถ้าผู้ถูกตรวจตอบว่ารู้สึก แสดงว่าการทดสอบให้ผลบวก (+)
หรือถ้าผู้ถูกตรวจตอบว่าไม่รู้สึก แสดงว่าการทดสอบให้ผล
ลบ (-) การแปลผลถ้าไม่รู้สึกแม้เพียงตาแหน่งเดียว แสดงว่า
สูญเสียความรูส้ กึ การป้องกันตนเองทีเ่ ท้า (loss of protective
sensation)8-9 โดยพยาบาลที่จะทาการตรวจควรได้รับการ
อบรมการตรวจเท้า และวิธีการใช้โมโนฟิลาเมนท์มาแล้ว
1.3 การตรวจเท้ า เพื่ อ ประเมิ น ภาวะเสี่ ย งต่ อ การ
เกิด แผลที่เท้า ในผู้เป็ น เบาหวานจากภาวะประสาทส่ว น
ปลายเสื่ อ มที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ นจากหลอดเลือ ดร่ ว มด้ ว ย
ได้แก่ คลาชีพจรทีเ่ ท้าทัง้ 2 ข้าง ได้แก่ ชีพจร dorsalis pedis
artery (อยู่ บริ เวณหลั งเท้า ระหว่า งนิ้ ว หั ว แม่เท้ ากั บนิ้ ว ชี้ )
และ posterior tibial artery (อยู่บริเวณหลังตาตุ่มด้านใน)
ให้เทียบความแรงกับข้อพับแขนเต็มที่ ถ้าคลาได้เท่ากับ 2+
(ปกติ) ถ้าคลาได้แต่เบาเท่ากับ 1+ หรือ ถ้าคลาไม่ได้เท่ากับ 0
จาเป็นต้องส่งต่อแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด8-9
1.4 การประเมินความเหมาะสมของรองเท้าที่ผู้เป็น
เบาหวานที่ มี ภ าวะประสาทส่ ว นปลายเสื่ อ ม รองเท้ า ที่
เหมาะสมกับผู้เป็นเบาหวาน คือ รองเท้าชนิดผูกเชือก หรือ
มีแถบ velcro tape เพื่อสามารถปรับขยายหรือรัดให้พอดี
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการบวมหรือมีเท้าผิดรูป และมีสายรัด
ข้อเท้าเพื่อป้องกันรองเท้าหลุดออกจากเท้า8,20
2. บทบาทการจัดการภาวะเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า
ในผู้เป็นเบาหวานจากภาวะประสาทส่วนปลายเสื่อม
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ภายหลังประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าใน
ผูเ้ ป็นเบาหวานจากภาวะประสาทส่วนปลายเสือ่ มแล้ว จะช่วย
ให้พยาบาลสามารถแบ่งระดับความเสี่ยงของการเกิดแผล
ที่เท้า รวมถึงการจัดการความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้า
ให้กับผู้เป็นเบาหวานจากภาวะประสาทส่วนปลายเสื่อมได้
อย่างเหมาะสม โดยมีการแบ่งระดับความเสี่ยงของการเกิด
แผลที่เท้าตามแนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและดูแลรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า พ.ศ. 2556 และ
การจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า8,12,15,20 ดังนี้
2.1 ระดับความเสีย่ งต่า ได้แก่ ผูเ้ ป็นเบาหวานไม่มแี ผล
ที่เท้าขณะประเมิน ไม่มปี ระวัตกิ ารมีแผลที่เท้าหรือการถูกตัด
ขา หรื อเท้า หรื อนิ้ ว เท้า ผิว หนั ง และรู ป เท้า ปกติ ผลการ
ประเมินการรับความรู้สึกในการป้องกันตนเองที่เท้า และ
ชีพจรเท้าปกติ
การจั ดการในกลุ่ มที่มีร ะดับความเสี่ย งต่า โดยการ
ให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวานในเรื่องการตรวจและการดูแลเท้า
ด้ ว ยตนเอง ติ ด ตามพฤติ ก รรมการดู แ ลเท้ า ของผู้ เ ป็ น
เบาหวาน ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ไขมัน และความดัน
โลหิ ตให้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม งดสู บบุ หรี่ นัดตรวจเท้า
อย่างละเอีย ดปีล ะครั้ ง และประเมินความเสี่ ย งใหม่ ถ้ามี
การเปลี่ยนแปลง
2.2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ ผู้เป็นเบาหวาน
ที่ไม่มปี ระวัตกิ ารมีแผลทีเ่ ท้า หรือถูกตัดขา หรือเท้า หรือนิว้ เท้า
และไม่ มี เ ท้ า ผิ ด รู ป แต่ ต รวจพบผลการประเมิ น การรั บ
ความรู้ สึ ก ในการป้ อ งกั น ตนเองที่ เ ท้ า ผิ ด ปกติ และ/หรื อ
ชีพจรเท้าเบาลง หรือตรวจ ABI < 0.9
การจัดการในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง ให้
ปฏิบตั เิ หมือนกลุม่ ความเสีย่ งต่า ร่วมกับส่งพบแพทย์เชีย่ วชาญ
วิ นิ จ ฉั ยเพิ่ม เติ มในกรณี ที่ต รวจพบชี พ จรเท้ าเบาลง หรื อ
ตรวจ ABI < 0.9 นอกจากนีค้ วรพิจารณาอุปกรณ์เสริมรองเท้า
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ที่เหมาะสมหรือรองเท้าที่เหมาะสม และนัดตรวจเท้าอย่าง
ละเอียดทุก 6 เดือน
2.3 ระดับความเสี่ ยงสู ง ได้แก่ ผู้ เป็นเบาหวานที่มี
ประวัติมีแผลที่เท้าหรือถูกตัดขา หรือเท้า หรือนิ้วเท้า หรือมี
ความเสี่ยงปานกลางร่วมกับพบเท้าผิดรูป
การจัดการในกลุม่ ทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงให้ปฏิบตั เิ หมือน
กลุ่มความเสี่ยงต่า ร่ว มกับส่งพบทีมแพทย์เชี่ย วชาญ ควร
พิจารณาตัดรองเท้าพิเศษ และนัดตรวจเท้าอย่างละเอียด
ทุก 3 เดือน
ในกรณีที่ พ บการหนาตั ว ของผิ ว หนั ง หรื อ หนัง ด้ า น
(callus) ที่ฝ่ าเท้าในผู้ มีปัญหาเท้ าเบาหวาน ให้ ถือว่าเป็ น
บริเวณสาคัญที่มีโอกาสเกิดแผล (pre-ulcer lesion) ควรมี
การขจัดหนังหนาบริเวณนั้นๆ โดยบุคลากรทางการแพทย์
ที่ ผ่ า นการอบรมการดู แ ลเท้ า ในผู้ เ ป็ น เบาหวานมาแล้ ว
เพื่อป้องกันการเกิดแผล8
กำรดู แลหนังด้ ำนที่ฝ่ำเท้ำ ในผู้มีปัญหำเท้ำเบำหวำนใน
กำรป้องกันกำรเกิดแผลที่เท้ำ
ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะการดูแลหนังด้านที่ฝ่ าเท้า
ในผู้มีปัญหาเท้าเบาหวาน ในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า
ที่ เ กิ ด จากหนั ง ด้ า น (callus) ซึ่ ง พบได้ ใ นผู้ มี ปั ญ หาเท้ า
เบาหวานจากภาวะประสาทส่วนปลายเสื่อม หนังด้านเป็น
ลักษณะของการหนาตัวของผิวหนังที่มากกว่าปกติ มักจะมี
ลักษณะหนาและแข็งกว่าผิวหนังบริเวณใกล้เคียง สาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ทาให้
เท้าผิด รูป จุ ดลงน้ าหนักเปลี่ย นแปลงร่ วมกับ ภาวะเท้าชา
ทาให้เกิดหนังด้านบริเวณผิวหนังที่ลงน้าหนัก ทาให้มีแรงกด
ทีผ่ วิ หนังทีส่ งู ขึน้ โดยแรงกดจะลดการไหลเวียนเลือดทีไ่ ปเลีย้ ง
ผิวหนัง ทาให้เนื้อเยื่อเกิดการขาดเลือดและเกิดแผลขึ้นได้4,6
ดั ง ค ากล่ า วที่ ว่ า “today callus tomorrow ulcer”
เพราะหนั งด้ านจะเป็ น ก้อนคล้ายก้อนหิน ที่อยู่ ในรองเท้า
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จะเป็ น สาเหตุ ก ารเกิ ด แผล เพราะหนั ง ที่ ห นาแข็ ง จะกด
จนเนื้อเยื่ อด้านล่างขาดเลือดและออกซิเจน ให้ ถือว่าเป็น
บริเวณสาคัญที่มีโอกาสเกิดแผล (pre-ulcer lesion)21-22
โดยผู้ นิ พ นธ์ ข อให้ แ นวทางปฏิ บั ติ แ ก่ พ ยาบาล
เพื่อนาไปใช้ในการดูแลหนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปั ญหาเท้า
เบาหวานออกเป็น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ พยาบาลทีไ่ ม่เคยเข้ารับ
การอบรมการดูแลเท้าเบาหวาน เพื่อใช้เป็นคาแนะนาในการ
ดูแลเท้า และ 2) กลุ่มพยาบาลที่ได้รั บการอบรมการดูแล
เท้าเบาหวาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาแล้ว เพื่อเป็นการ
ทบทวน และนาไปประยุกต์ในการดูแลหนังด้านที่ฝ่าเท้า ใน
ผู้มปี ญ
ั หาเท้าเบาหวาน โดยใช้แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกัน
และดู แลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อนที่เ ท้ า
พ.ศ. 2556 และแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับ โรคเบาหวาน
พ.ศ. 2560 และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง8-10,15,20 ดังนี้
1. กลุ่มพยำบำลที่ไม่เคยเข้ำรับกำรอบรมกำรดูแล
เท้ำเบำหวำน
เมื่ อ พบหนั ง ด้ า นตามรู ป ที่ 1 บทบาทที่ ส าคั ญ คื อ
การตรวจคัดกรองเท้าเบาหวาน เริ่มจากการซักประวัติและ
การตรวจเท้าเบาหวาน เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิด
แผลเบาหวานที่เท้า เป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน สามารถปฏิบตั ไิ ด้ แต่ควรมีพยาบาลที่ผ่านการอบรม
การดูแลเท้ามาแล้วคอยให้คาแนะนา เมือ่ พบความผิดปกติเกิดขึน้
และบทบาทการให้ ความรู้ กับผู้ เ ป็นเบาหวาน ครอบครั ว
ในประเด็นการดูแลหนังด้านทีฝ่ า่ เท้าในผูม้ ปี ญ
ั หาเท้าเบาหวาน
เพื่อป้องกันการเกิดแผลสาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนี้
1) แนะนาให้ทาโลชัน่ บริเวณทีพ่ บหนังด้าน เพือ่ ช่วยให้
ความชุ่มชื่นแก่ผิวหนังที่ด้าน
2) ห้ามตัดหนังด้านด้วยตนเอง เพราะผู้เป็นเบาหวาน
จะมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกที่ลดลง ร่วมกับการมองเห็น
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทาให้มีโอกาสตัดพลาดไปถูกผิวหนัง
ที่บริเวณรอบๆ ทาให้เกิดแผลที่เท้าได้ ห้ามใช้สารเคมีใดๆ
ลอกหนังด้านแข็งด้วยตนเอง เพราะจะเป็นอันตรายต่อผิว
และเกิดแผลได้
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3) ภายหลั งอาบน้าอาจใช้หิ นขัดเท้าเนื้อละเอียดถู
หนังด้าน โดยถูไปในทิศทางเดียวอย่างนุ่มนวล เพื่อไม่ให้ผิว
แตกเป็นแผล
4) หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าทั้งในบ้านและนอกบ้าน
เพราะจะไปเพิ่มแรงกดบริเวณที่มีหนังด้าน และทาให้เกิด
แผลใต้หนังด้านได้
5) แนะนาการใช้รองเท้าทีเ่ หมาะสม ทีม่ พี นื้ รองใต้ฝา่ เท้า
ไม่ แ ข็ ง จนเกิ น ไป เพราะอาจไปเพิ่ ม แรงกดบริ เ วณหนั ง
เกิด แผลใต้ หนั งแข็งได้ ควรเป็ นรองเท้าที่ส ามารถปรั บ ให้
เหมาะสมกับ ขนาดเท้า และความผิด ปกติ ของรู ป ร่ างเท้ า
ขนาดรองเท้าต้องไม่คับหรือหลวมเกินไป
6) เมื่อพบแผลใต้บริเวณหนังด้านควรรีบมาพบแพทย์
หรือพยาบาลทีผ่ ่านการอบรมการดูแลเท้ามาแล้ว เพื่อจัดการ
แก้ไขต่อไป
2. กลุ่ ม พยำบำลที่ ไ ด้ รั บ กำรอบรมกำรดู แ ลเท้ ำ
เบำหวำนมำแล้ว
เมื่อพบหนังด้านตามรูปที่ 1 ควรมีการขจัดหนังด้าน
บริเวณนั้น ๆ โดยการขูดหนังด้านเพื่อป้องกันการเกิดแผล
ที่เท้าใต้หนังด้าน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงการขูดหนังด้าน (trim callus)
ภาพโดย ผศ.ชยพล ศิรนิ ิยมชัย
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วิธีขจัดหนังด้ำนที่ฝ่ำเท้ำในผู้มีปัญหำเท้ำเบำหวำน 8-9,21
โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ขจัดหนังด้าน
ที่ฝ่าเท้า
1.1 ใบมีดเบอร์ 10 หรือ 20 และด้ามมีดเบอร์ 3, 4
1.2 น้าเกลือ (normal saline)
1.3 ผ้าก๊อซหรือสาลี
1.4 ถุงมือ disposable
ขั้ น ตอนที่ 2 การเตรี ย มผู้ มี ปั ญ หาเท้ า เบาหวาน
ที่มีหนังด้านที่ฝ่าเท้า
2.1 ให้ข้อมูลแก่ผู้มีปัญหาเท้าเบาหวานที่มีหนังด้าน
ที่ฝ่าเท้าเพื่อการตัดสินใจ และยินยอมให้ขจัดหนังด้าน โดย
อธิบายดังนี้ หนั งด้านเป็ นผลจากระบบประสาทอัตโนมัติ
ในการควบคุมต่อมเหงื่อเสื่อมไป ทาให้ผิวหนังของเท้าเกิด
ความแห้งและลีบลง เมื่อผู้มีปัญหาเท้าเบาหวานยืนหรือเดิน
ลงน้าหนักตัวตาแหน่งซ้าๆ เป็นเวลานานจะทาให้หนังด้าน
หนาขึ้น เกิดแรงกดในบริเวณฝ่าเท้าสูงขึ้น เหมือนมีก้อนหิน
ติดอยู่ที่ฝ่าเท้า ส่งผลให้เนื้อเยื่อที่อยู่ใต้หนังด้านเกิดการถูก
ทาลายกลายเป็นแผลในทีส่ ดุ 11 และเป็นปัจจัยทีท่ าให้ถกู ตัดขา
หรือเท้า ในผู้มีปัญหาเท้าเบาหวานที่มีหนังด้านที่ฝ่าเท้า
2.2 ให้ข้อมูลการขจัดหนังด้านโดยการขูดออก (trim
callus) โดยใช้ใบมีด โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
และเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานและปลอดภัยแก่ผู้มีปัญหาเท้า
เบาหวานที่มีหนังด้านที่ฝ่าเท้า เพื่อให้ความยินยอม
ขั้น ตอนที่ 3 การขจัดหนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหา
เท้าเบาหวาน
3.1 จัดสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสม เช่น กัน้ ม่าน ปิดประตู
ห้อง ปิดพัดลม
3.2 จัดให้ผมู้ ปี ญ
ั หาเท้าเบาหวานที่มีหนังด้านที่ฝ่าเท้า
ในท่านอน และยกเท้าข้างทีม่ หี นังด้านสูงขึน้ โดยใช้หมอนรองเท้า
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3.3 นาผ้ าก๊อซหรือ ส าลี จุ่มน้าเกลื อ ปิด ทับบริเวณ
หนั งด้ าน ทาให้ผิว หนั งด้ านนิ่ม เนื่ องจากเป็ น สารจ าพวก
เคราติ น ให้ชุ่มประมาณ 30 นาที เพื่อให้ห นั งด้ านมีความ
อ่อนนุ่มกว่าปกติ และเมื่อขูดออกจะเปลี่ยนเป็นสีขาวยุ่ยๆ
ก็สามารถทาการขูดผิวหนังได้ง่าย ไม่ควรแช่เท้าที่มีหนังด้าน
เพราะจะทาให้ผิวหนังเปื่อยเกิดเป็นแผลได้
3.4 ให้ ใ ช้ มื อ ข้ างที่ ถ นั ด จั บ ด้ า มมือ และใช้ นิ้ ว ชี้ ก ด
ลงบนใบมีด ออกแรงกดใบมีด โดยการขยั บ ข้อมื อเท่ านั้ น
ในแนวขนานกับหนังด้าน ขูดไปในทิศทางเดียวกัน ขณะขูด
ควรสั ง เกตสี ข องหนั ง ด้ า น ถ้ า หนามากจะมี สี เ หลื อ งเข้ ม
เมื่อขูดหนังแข็งจนบางลง สีของหนังจะจางลง นอกจากนี้
ควรใช้ มื อ กดบริ เ วณหนั ง ด้ า น จะรู้ สึ ก ว่ า ผิ ว หนั ง นุ่ ม ขึ้ น
หลังการขูด โดยเปรียบเทียบกับผิวหนังที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
3.5 ทาโลชั่นภายหลังที่ขจัดหนังด้านแล้ว เพื่อเก็บกัก
ความชุ่มชื่นให้กับผิวหนังภายหลังขูดแล้ว
ขั้ น ตอนที่ 4 การให้ ค าแนะน าในการปฏิ บั ติ ตั ว
ภายหลังขจัดหนังด้านที่ฝ่าเท้า ในผู้มีปัญหาเท้าเบาหวาน
4.1 ทาความสะอาดเท้าทุกวัน ด้วยน้าสะอาด และ
สบู่อ่อน วันละ 2 ครั้ง รวมทั้งทาความสะอาดทันทีทุกครั้ง
ที่เท้าเปื้อนสิ่งสกปรก และเช็ดเท้าให้แห้งทันที
4.2 สารวจเท้าอย่างละเอียดทุกวัน โดยเฉพาะฝ่าเท้า
ส่วนหน้า ว่ามีหนังด้านแข็งเกิดขึ้นหรือไม่
4.3 หากพบผิวแห้งควรใช้ครีมทาบางๆ แต่ไม่ควรทา
บริเวณซอกระหว่างนิ้วเท้า เนื่องจากอาจทาให้ซอกนิ้วอับชื้น
ติดเชื้อรา และผิวหนังเปื่อยเป็นแผลได้ง่าย
4.4 หลีกเลีย่ งการเดินเท้าเปล่าหรือสวมรองเท้าทีท่ าด้วย
ยางหรือพลาสติก เนือ่ งจากมีโอกาสเกิดการเสียดสีเป็นแผลได้งา่ ย
4.5 เลือกสวมรองเท้าที่มีขนาดพอดี ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมกับรูปเท้า และทาจากวัสดุที่นุ่ม (เช่น หนังที่นุ่ม)
แบบรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุม้ ส้นและมีแผ่นรองเท้า (insole)
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เพือ่ ช่วยกระจายน้าหนักทีฝ่ ่าเท้า ป้องกันการเกิดหนังด้านได้
4.6 ห้ า มตั ด หนั ง ด้ า นด้ ว ยตนเอง รวมทั้ ง ห้ า มใช้
สารเคมีใดๆ ลอกหนังด้านด้วยตนเอง อาจทาให้เกิดแผลได้
4.7 ควรมาพบพยาบาลตามที่นัดหมาย เพื่อประเมิน
หนังด้านว่ามีเกิดขึ้นใหม่หรือไม่

ข้อห้ำมทำในกำรขจัดหนังด้ำนที่ฝ่ำเท้ำในผู้มีปัญหำเท้ำ
เบำหวำน
1. ห้ามออกแรงเฉือนหนังด้านเพราะจะเกิดแผลขึ้น
เพราะหนั ง ด้ านจะไม่ มีค วามยื ดหยุ่ น เหมือ นผิ ว หนัง ปกติ
ที่จะย่นตามใบมีด
2. ไม่ ค วรใช้ ก รรไกรตั ด เล็ บ หรื อ กรรไกรตั ด หนั ง
ตัดเล็มเนื้อออก เพราะอาจทาให้เกิดแผลได้
ข้อควรระวังในกำรขจัดหนังด้ำนที่ฝ่ำเท้ำในผู้มีปัญหำเท้ำ
เบำหวำน
1. ควรสอบถามประวัติการได้รับยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการลงน้าหนักขณะขูด
หนังด้าน อาจทาให้บางลงเท่านั้น
2. ควรมีสมาธิขณะขูดหนังด้านตลอดเวลา
3. ขณะขูดหนังด้านแล้วมีเลือดซึมออกมาควรหยุดทันที
และใช้ผ้าก๊อซกดไว้จนเลือดหยุด และควรหยุดขูดหนังด้าน
ทาแผลด้ ว ยการปิ ด ผ้ าก๊ อ ส และแนะน าให้ ผู้ มี ปั ญ หาเท้ า
เบาหวานที่มีหนังด้าน สังเกตแผลมีเลือดออกเพิ่มขึ้นหรือไม่
ถ้ามีควรกลับมาพบแพทย์หรือพยาบาลเพือ่ ประเมินแผลต่อไป
ในกรณีที่พบหนังด้านมีเลือดออกอยู่ข้างในจะเรียกว่า
hemorrhagic callus เกิดจากหนังด้านที่หนาขึ้น เมื่อมีการ
ลงน้าหนักที่ฝ่าเท้าจะส่งแรงเข้ายังเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกลงไปใต้
หนังด้านเกิดการฉีกขาดของเส้นเลือดเล็กๆ ออกมาข้างนอก
เห็ น เป็ น จุ ด สี แ ดงเข้ ม หรื อ ด า ควรส่ ง ปรึ ก ษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การรักษาต่อไป
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กำรดูแลหนังด้ำนที่ฝ่ำเท้ำในผู้มีปัญหำเท้ำเบำหวำนขณะที่
มีแผลที่เท้ำเบำหวำน เพื่อส่งเสริมกำรหำยของแผลที่เท้ำ
ถ้ า ตรวจพบหนั ง ด้ า นอยู่ ร อบแผลจากประสาท
ส่วนปลายเสื่อม ซึ่งเป็นแผลที่พบบ่อยที่สุด สาเหตุเกิดจาก
ประสาทส่ ว นปลายเสื่ อ มท าให้ เ ท้ า ผิ ด รู ป ส่ ง ผลต่ อ การ
กระจายน้าหนักของเท้าเปลี่ยนไปเกิดแรงกดซ้าๆ นอกจากนี้
การสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุสาคัญของการ
เกิด แรงกดจนทาให้เกิดแผล แผลจากประสาทส่วนปลาย
เสื่อม จะเกิดบริเวณเท้าส่วนหน้า ตาแหน่งของโคนนิ้วทั้งห้า
โดยพบมากที่สุดที่ข้อกระดูกโคนนิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วก้อย
เท้า ตาแหน่งที่พบรองมา คือ บริเวณใต้นิ้วเท้าทั้งห้า และ
ตาแหน่งส้นเท้า ลักษณะแผลกดทับนี้มักจะมีรูปทรงกลมๆ
ตรงกลางเป็นหลุมลึก และขอบจะมีผิวหนังหนาตัวขึ้นแผล
ปลายประสาทเสือ่ มจะไม่คอ่ ยเจ็บ ยกเว้นมีการติดเชือ้ ร่วมด้วย
ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงแผลปลายประสาทเสื่อมที่มีหนังด้านรอบแผล
ภาพโดย ผศ.ชยพล ศิรนิ ิยมชัย

1. กำรดูแลในกลุม่ พยำบำลทีไ่ ม่เคยเข้ำรับกำรอบรม
กำรดูแลแผลที่เท้ำเบำหวำน
เมื่อพบแผลปลายประสาทเสื่อมที่เท้าและมีหนังแข็ง
รอบแผลตามรูปที่ 3 บทบาททีส่ าคัญ คือ การประเมินลักษณะ
แผลที่เท้ามีการขาดเลือดหรื อไม่ โดยสังเกตจากต าแหน่ ง
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อยู่ปลายนิ้วเท้า ก้นแผลซีด คลาชีพจรเท้าไม่ได้ และแผลมี
การติดเชื้อร่วมหรือไม่ โดยสังเกตหนองที่ไหลออกมาจาก
แผลที่เ ท้า ถ้ าพบให้ ป ระสานงานกับ แพทย์ ห รื อพยาบาล
ที่ผ่านการอบรมการดูแลแผลที่เท้ามาแล้ว และบทบาทการ
ให้ความรู้กับผู้เป็นเบาหวาน ครอบครัว ในประเด็นการดูแล
หนังด้านที่ฝ่ าเท้า ในผู้ มีปัญหาเท้าเบาหวาน เพื่อส่ งเสริม
การหายของแผลที่เท้า ดังนี้
1) แนะน าไม่ควรลงน้ าหนั กเท้าที่ มีแผล ควรใช้
อุปกรณ์ช่ว ยดัง นี้ การใช้ร ถเข็น การใช้ ไม้เ ท้าค้ ายั น โดย
ปรึกษานักกายภาพบัดเพื่อฝึกใช้อปุ กรณ์ในการช่วยลดแรงกด
ที่ แ ผล นอกจากนี้ ค วรส่ ง ปรึ ก ษาแพทย์ เ พื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง
กายอุปกรณ์ หรือรองเท้าเบาหวาน เพื่อปรับการกระจาย
น้าหนักที่ลงบริเวณแผล
2) เมื่อพบแผลใต้บริเวณหนังแข็งมีลักษณะลุกลาม
มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรรี บมาพบแพทย์ หรื อพยาบาลที่ผ่ าน
การอบรมการดูแลเท้ามาแล้ว เพื่อจัดการแก้ไขต่อไป
2. กำรดู แ ลในกลุ่ ม พยำบำลที่ ไ ด้ รั บ กำรอบรม
กำรดูแลแผลที่เท้ำเบำหวำนมำแล้ว
เมื่อพบแผลปลายประสาทเสื่อมที่เท้า และมีหนังแข็ง
รอบแผลตามรู ป ที่ 3 บทบาทที่ ส าคั ญ คื อ การประเมิ น
ลักษณะแผลที่เท้า มีการขาดเลือดหรือไม่ โดยสังเกตจาก
ตาแหน่ งอยู่ ป ลายนิ้ วเท้า ก้นแผลซีด คล าชีพจรเท้าไม่ได้
และแผลมีการติดเชื้อร่ ว มหรือไม่ โดยสั งเกตหนองที่ไหล
ออกมาจากแผลที่เท้าเช่นเดียวกัน
หากไม่ใช่แผลขาดเลือด และไม่มีการติดเชื้อ บทบาท
ในการจัดการแผลปลายประสาทเสื่อมของพยาบาลที่ผ่าน
การอบรมมาแล้ ว และสามารถขจั ด หนั งด้ านโดยการขู ด
หนังด้านได้ สามารถนาทักษะการขูดหนังด้านมาขูดหนังด้าน
รอบแผลปลายประสาทเสือ่ มได้ จากประสบการณ์ของผูน้ พิ นธ์
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ที่ขจัดหนังด้านรอบแผลปลายประสาทเสื่ อม โดยการขูด
หนังด้านรอบแผลปลายประสาทเสื่อมตามรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงการขูดหนังด้านรอบแผลปลายประสาทเสื่อม
ภาพโดย ผศ.ชยพล ศิรนิ ิยมชัย

ภายหลังขจัดหนังด้านรอบแผลปลายประสาทเสื่อม
ที่เท้าเบาหวานแล้ว จะทาให้แรงกดที่ขอบแผลหายไป และ
ทาความสะอาดแผลด้วยน้าเกลือปลอดเชื้อ (sterile normal
saline) วั น ละ 1-2 ครั้ ง หากไม่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ห้ า มใช้
alcohol, betadine เข้มข้น น้ายา dakin หรือ hydrogen
peroxide ทาแผล เนื่องจากทาให้ระคายเคืองเนื้อเยื่อมาก
ซึง่ จะรบกวนการหายของแผล ควรหลีกเลีย่ งไม่ให้แผลเปียกน้า
และลดแรงกดที่แผล โดยการใช้รถเข็น ไม้เท้าค้ายัน หรือ
สวมรองเท้าพื้นนุ่นตลอดเวลา ไม่เดินเท้าเปล่าเพื่อลดแรงกด
ที่แผล ภายหลั งติดตามผลเป็นเวลา 9 วัน พบแผลตื้นขึ้น
และหายได้ในที่สุด ดังรูปที่ 5
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การอบรมการดูแลเท้าเบาหวานมาแล้ว ควรระวังความเสี่ยง
ในการขูดหนังด้าน เพราะอาจทาให้เกิดแผลที่เท้าได้ และ
ควรฝึ กทักษะการขูดหนังด้านอย่างต่อเนื่อง หรือปรึกษา
ผู้ที่เชี่ยวชาญ จะทาให้ลดความเสี่ยงลงได้

รูปที่ 5 แสดงการหายของแผลภายหลังขูดหนังด้านรอบแผล
ปลายประสาทเสื่อมร่วมกับการลดแรงกดที่แผล
ภาพโดย ผศ.ชยพล ศิรนิ ิยมชัย

สรุปและข้อเสนอแนะ
การดูแลหนังด้านที่ฝ่าเท้าในผู้มีปัญหาเท้าเบาหวาน
มีความส าคัญในการป้ องกันการเกิดแผลที่เท้า หรือทาให้
การหายของแผลจากภาวะปลายประสาทเท้าเสื่อมหายได้
เร็ ว ขึ้ น ดัง นั้ น การดูแ ลหนั ง ด้ านที่ฝ่ าเท้า ในผู้ มีปั ญหาเท้ า
เบาหวาน จึงเป็นบทบาทที่ท้าทายสาหรับพยาบาล ในการ
พัฒนาศักยภาพของพยาบาล ทั้งความรู้และทักษะในการ
ดู แ ลหนั ง ด้ า นที่ ฝ่ า เท้ า ในผู้ มี ปั ญ หาเท้ า เบาหวาน เพื่ อ
นามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการ
เกิดแผลที่เท้า และส่งเสริมการหายของแผลที่เท้า จะช่วย
ลดความเสี่ยงของการถูกตัดเท้าตามมา และลดอัตราการถูก
ตั ด ขา ลดค่ า ใช้ จ่ า ย และเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องผู้ เ ป็ น
เบาหวานต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ในกลุ่ มพยาบาล
ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมการดูแลเท้าเบาหวาน ควรปรึกษา
พยาบาลที่ ผ่ า นการอบรมการดู แ ลเท้ า และท าแผลที่ เ ท้ า
เบาหวานมาแล้ว เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการตรวจและประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า และแนะนาวิธีการจัดการ
หนั ง ด้ า นร่ว มกั บ วิ ธี ก ารจั ด การแรงกดที่ เ ท้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น
การเกิ ด แผลที่ เ ท้ า และส่ ง เสริ ม การหายของแผลที่ เ ท้ า
โดยเฉพาะแผลปลายประสาทเสือ่ ม ส่วนกลุม่ พยาบาลทีไ่ ด้รบั
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