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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและดูแลการเกิดแผลที่เท้า
และการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
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บทคัดย่อ

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและดูแลการเกิดแผลที่เท้าและการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวานแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1) แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่เกิดแผลที่เท้า ซึ่งประกอบด้วยการตรวจเท้า
การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า การประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าและการป้องกันการเกิดแผล
ที่เท้าตามระดับความเสี่ยง และ 2)   แนวปฏิบัติเพื่อรักษาแผลที่เท้าและป้องกันการถูกตัดขาหรือเท้าส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีแผลที่เท้า ซึ่งประกอบด้วยการประเมินระดับความรุนแรงของแผลที่เท้า ลักษณะแผลที่เท้าที่ท�ำให้ถูกตัดขาหรือเท้า
ตลอดจนแนวปฏิบตั เิ พือ่ รักษาแผลทีเ่ ท้าแต่ละระดับความรุนแรงของแผลเพือ่ ป้องกันการถูกตัดขาหรือเท้า ซึง่ นับเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ทางคลินกิ โดยเฉพาะส�ำหรับพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ รี่ บั ผิดชอบงานตรวจรักษาสุขภาพของประชาชนในสถานบริการระดับปฐมภูมิ
เพื่อน�ำไปใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันและดูแลการเกิดแผลที่เท้าและการถูกตัดขาหรือเท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ค�ำส�ำคัญ:  แผลที่เท้า เบาหวาน การถูกตัดขาหรือเท้า แนวปฏิบัติ การป้องกัน
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Practice Guideline for Preventing and Caring
of Foot Ulcer and Lower Limb Amputation
in Diabetic Patients
Arissara Sukwatjanee
Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University

Abstract

The practice guideline for preventing and caring of foot ulcer and lower limb amputation in diabetic
patients can be divided into 2 categories: 1) the practice guideline to prevent foot ulcer for patients who
have no foot ulcer. This guideline comprises foot examination, assessment of foot ulcer, differentiation
of risk categories, and preventing foot ulcer in each risk category, 2) the practice guideline to treat foot
ulcer and prevent lower limb amputation for patients who have foot ulcer. The guideline for this category
includes classification of foot ulcer severity, and assessment of foot ulcer risky to lower limb amputation,
and prevention of lower limb amputation in each level of foot ulcer severity. These practice guidelines
are useful especially for nurse practitioners who take responsibility in primary care service for effectively
caring of foot ulcer and preventing lower limb amputation in diabetic patients.
Keywords: diabetic foot ulcer, diabetes, limb amputation, practice guideline, prevention
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แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานเกิดจากการที่ระดับ
น�้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้หลอดเลือดที่ขาตีบ เลือดมาเลี้ยง
เท้าลดลง กล้ามเนือ้ เท้าอ่อนแรงและการกระจายน�ำ้ หนักทีเ่ ท้า
ผิดปกติ ท�ำให้เป็นแผลง่ายและหายยาก เป็นสาเหตุทพี่ บบ่อย
ทีส่ ดุ ของการตัดขาหรือเท้า1 การดูแลรักษาเท้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จะช่วยป้องกันการเกิดแผลทีเ่ ท้าและการถูกตัดขาหรือเท้าได้
ซึ่งทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ป่วยและบุคลากร
ด้านสุขภาพทุกด้าน โดยจะต้องร่วมกันก�ำหนดแนวทางการ
ดูแลและรักษาเท้าที่เหมาะสม1 ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ยัง
ไม่มีแผลที่เท้าจ�ำเป็นต้องได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด
ตามมาตรฐานการตรวจเท้า ได้รับประเมินปัจจัยเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้า มีการก�ำหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าตามระดับความเสี่ยง
และส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าแล้ว ต้องมีการ
ประเมิ น ลั ก ษณะและระดั บ ความรุ น แรงของแผลที่ เ ท้ า
ประเมินลักษณะแผลทีเ่ ท้าทีท่ ำ� ให้ถกู ตัดขาหรือเท้า ตลอดจน
สามารถก�ำหนดแนวปฏิบัติการรักษาแผลที่เท้าแต่ละระดับ
ความรุนแรงเพื่อป้องกันการถูกตัดขาและเท้าได้
1. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าส�ำหรับผู้ป่วย
เบาหวานที่ยังไม่เกิดแผลที่เท้า
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าส�ำหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่เกิดแผลที่เท้าประกอบด้วย การตรวจ
เท้า การประเมินปัจจัยเสี่ยงและระดับความเสี่ยงต่อการเกิด
แผลทีเ่ ท้า ตลอดจนแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการเกิดแผลทีเ่ ท้า
ตามระดับความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้
1.1 การตรวจเท้าเพือ่ ประเมินความเสีย่ งของการ
เกิดแผลที่เท้า
การตรวจเท้ า เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งของการ
เกิดแผลที่เท้าส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานมีมาตรฐานการตรวจ
ดังนี้1,2,3,4,5
1) ตรวจเท้าทัว่ ทัง้ เท้า ได้แก่ หลังเท้า ฝ่าเท้า ส้นเท้า
และซอกนิ้วเท้า ว่ามีแผลเกิดขึ้นหรือไม่
2) ตรวจผิวหนังทั่วทั้งเท้า ได้แก่ หลังเท้า ฝ่าเท้า
ส้นเท้าและซอกนิ้วเท้า โดยดูสีผิวว่าซีดคล�้ำ  (gangrene)
อุณหภูมิ ผิวหนังแข็งหรือตาปลา (callus) และการอักเสบ
ติดเชื้อรวมทั้งเชื้อรา

3) ตรวจเล็บ โดยดูว่ามีเล็บขบ (ingrown toenail)
หรือไม่ ดูลักษณะของเล็บที่อาจท�ำให้เกิดเล็บขบได้ง่าย เช่น
ข้างเล็บงุ้มมากเกินไป และดูวิธีการตัดเล็บว่าถูกต้องหรือไม่
4) ตรวจลั ก ษณะการผิ ด รู ป ของเท้ า (foot
deformity) รูปของเท้าที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลเนื่องจาก
มีความผิดปกติของเส้นประสาทที่เท้า ได้แก่ มีนิ้วหัวแม่เท้า
เอียงเข้าหานิ้วอื่นๆ (Bunions: รูปที่ 1) มีนิ้วเท้างองุ้ม
(Claw toes หรือ Hammer toes: รูปที่ 2) และมีปุ่มกระดูก
งอกโปนจนท�ำให้เท้าผิดรูป (Charcot foot: รูปที่ 3) นอกจากนี้
ควรตรวจลักษณะการเดิน ลักษณะการลงน�้ำหนัก และการ
เคลื่อนไหวของข้อเท้าและข้อนิ้วเท้า5

รูปที่ 1 Bunions5   

รูปที่ 2 Claw toes5

รูปที่ 3 Charcot foot5

5) ตรวจการรับความรู้สึกของเท้าด้วยการถาม
อาการทางระบบประสาท เช่น ชา อาการเหน็บ ปวด ตรวจ
ankle reflex และการทดสอบการรับความรู้สึกของเท้าด้วย
ส้อมเสียงความถี่ 128 เฮิรทซ์ หรือด้วย semmes-weinstein
monofilament ขนาด 5.07 หรือน�้ำหนัก 10 กรัม

รูปที่ 4 ตรวจการรับความรู้สึกของ
เท้าด้วย Monofilament5
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6) การประเมินโดยตรวจการไหลเวียนเลือดที่ขา
ด้วยการซักถามอาการของขาขาดเลือด (claudication) คล�ำ
ชีพจรที่ขาและเท้าในต�ำแหน่งหลอดเลือดแดง femoral,
dorsalis pedis, และ posterior tibia ทั้ง 2 ข้าง และถ้า
เป็นไปได้ควรตรวจ ankle-brachial index (ABI) ที่เป็นค่า
ความต่างของแรงดันเลือดซิสโตลิคของ brachial artery ที่
แขนและแรงดันเลือดซิสโตลิคของ dorsalis pedis และ
posterior tibia arteries ที่ข้อเท้าผู้ป่วย ถ้าตรวจพบค่า ABI
น้อยกว่า 0.9 บ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีหลอดเลือดแดงที่ขาตีบ
7) ประเมินความเหมาะสมของรองเท้าทีผ่ ปู้ ว่ ยสวม
ชนิดของรองเท้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานคือรองเท้า
ชนิดผูกเชือกหรือมีแถบ velcro tape ที่ไม่มีรอยตะเข็บ
บริเวณหลังเท้า เพื่อสามารถปรับขยายหรือรัดให้พอดีใน
กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีอาการบวมหรือมีเท้าผิดรูป วัสดุทใี่ ช้ในการท�ำ
รองเท้าควรเป็นหนังหรือผ้าที่มีความยืดหยุ่น ภายในบุด้วย
วัสดุทนี่ มุ่ ดูดซับและระบายความชืน้ ได้ดี สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรทราบ
คือขนาดของรองเท้านั้นไม่มีมาตรฐาน จะมีความแตกต่าง
กันไปตามยี่ห้อและแบบของรองเท้า จะใช้เป็นเครื่องชี้วัด
ความพอดีไม่ได้ ดังนั้น วิธีการพิจารณาความพอดีจะดูขณะ
ผู้ป่วยสวมรองเท้าทั้งสองข้างในขณะยืนลงน�้ำหนักเสมอ
เนือ่ งจากเท้าส่วนใหญ่จะมีการขยายขนาดเมือ่ มีการลงน�ำ้ หนัก
ดูต�ำแหน่งของข้อ metatarsophalangeal ที่ 1 ควรอยู่
ตรงกับต�ำแหน่งที่กว้างที่สุดของรองเท้า ระยะห่างระหว่าง
ปลายนิว้ เท้าทีย่ าวทีส่ ดุ กับหัวรองเท้าควรมีระยะห่างประมาณ
1 นิ้วฟุต เนื้อที่ภายในรองเท้าในส่วนของเท้าส่วนหน้าและ
ส่วนกว้างของเท้า ควรมีความกว้างและความลึกพอประมาณ
โดยผู้ป่วยสามารถขยับนิ้วเท้าได้พอสมควร โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีปัญหานิ้วเท้างองุ้ม บริเวณส้นเท้าควรจะพอดี ไม่คับ
และไม่หลวมจนเกินไป6

รูปที่ 5 รองเท้าที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยเบาหวาน6
1.2 การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า
ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวาน
เกิดแผลที่เท้าและถูกตัดขาหรือเท้า ดังนี1,7,8,9,10,11
้
1) ผูป้ ว่ ยมีประวัตเิ คยมีแผลทีเ่ ท้าหรือถูกตัดขา
หรือเท้ามาก่อน
2) ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนที่เส้นประสาทจาก
เบาหวาน
3) ผู้ป่วยมีปัญหาหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
ที่ขาตีบ (peripheral vascular disease) จนมีอาการของ
ขาขาดเลือดไปเลี้ยง7,9
4) ผูป้ ว่ ยมีจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน
5) ผูป้ ว่ ยมีเท้าผิดรูป มีหนังแข็ง ใต้ฝา่ เท้า เล็บเท้า
ผิดปกติ มีการรับความรู้สึกที่เท้าน้อยกว่าปกติและชีพจร
ที่เท้าผิดปกติ มีพฤติกรรมการดูแลเท้าไม่ถูกต้อง เช่น เลือก
สวมรองเท้าไม่เหมาะสม
6) ผู้ป่วยอายุมากและเป็นเบาหวานมานาน
มากกว่า 10 ปี
7) ผู้ป่วยมีระดับ HbA1c ในเลือดสูง หรือมี
ระดับน�้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูง
8) ผู้ป่วยสูบบุหรี่
9) ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนที่ไตจากเบาหวาน  
1.3 การประเมินระดับความเสีย่ งของการเกิดแผล
ที่เท้า
ความเสีย่ งต่อการเกิดแผลทีเ่ ท้าแบ่งได้เป็น 3 ระดับ7
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้า7,12
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มีความเสี่ยงต�่ำ

มีความเสี่ยงปานกลาง

มีความเสี่ยงสูง

เท้าไม่มีแผลขณะประเมิน ไม่มีประวัติ
การมีแผลที่เท้าหรือถูกตัดขาหรือเท้า
รู ป เท้ า ปกติ ไ ม่ มี ก ารผิ ด รู ป ผิ ว หนั ง ที่
เท้ า และเล็ บ เท้ า ปกติ มี ก ารรั บ ความ
รู้ สึ ก ปกติ ชี พ จรที่ เ ท้ า ปกติ หรื อ ค่ า
ABI ≥ 0.9

เท้าไม่มีแผลขณะประเมิน แต่มีการรับ
ความรู้สึกลดลงหรือชีพจรเบาลง หรือ
มีเท้าผิดรูปหรือมีผิวหนังที่เท้าและเล็บ
ผิดปกติ หรือค่า ABI < 0.9

เท้าไม่มีแผลขณะประเมิน แต่มีการ
รับความรู้สึกลดลงหรือชีพจรเบาลง
ร่ ว มกั บ มี เ ท้ า ผิ ด รู ป หรื อ มี ผิ ว หนั ง
ที่เท้าและเล็บผิดปกติ หรือมีประวัติ
การมีแผลที่เท้าหรือการถูกตัดขาหรือ
เท้า หรือค่า ABI < 0.9
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1.4 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า
ตามระดับความเสี่ยงส�ำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีแผลที่เท้า
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าจ�ำแนกได้
3 ลักษณะตามระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าและ
เป้าหมายของการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าดังนี7,12,13
้
1) แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าต�่ำ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ เ ท้ า ไม่ มี แ ผลขณะ
ประเมิน ไม่มีประวัติการมีแผลที่เท้าหรือถูกตัดขาหรือเท้า
รูปเท้าปกติไม่มีการผิดรูป ผิวหนังที่เท้าและเล็บเท้าปกติ
มีการรับความรู้สึกปกติ ชีพจรที่เท้าปกติ หรือค่า ABI ≥ 0.9
ควรให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยเกีย่ วกับการดูแลเท้าทัว่ ไป และเน้นให้
ผู้ป่วยตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการดูแลเท้าที่ดี
แนะน�ำให้ผู้ป่วยดูแลเท้าตัวเองอย่างถูกต้อง เพื่อลดโอกาส
หรือความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายที่เท้า
โดยไม่จ�ำเป็น 6 ติดตามพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วย
ควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด ระดั บ ไขมั น ในเลื อ ดและ
ความดันเลือดให้ได้ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียง ตรวจเท้า
อย่างละเอียดปีละ 1 ครัง้ ถ้าผลการตรวจเท้ามีการเปลีย่ นแปลง
ให้ประเมินระดับความเสี่ยงใหม่
2) แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าปานกลาง
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ เ ท้ า ไม่ มี แ ผลขณะ
ประเมิน แต่มีการรับความรู้สึกลดลงหรือชีพจรเบาลง หรือ
มี เ ท้ า ผิ ด รู ป หรื อ มี ผิ ว หนั ง ที่ เ ท้ า และเล็ บ ผิ ด ปกติ หรื อ ค่ า
ABI < 0.9 ควรเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าเพิ่มขึ้น
แนะน�ำให้ผู้ป่วยดูแลเท้าตัวเองอย่างถูกต้องและเข้มงวด
ติดตามพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเข้มงวดขึ้น ควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือดและความดันเลือด
ให้ได้ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียง งดสูบบุหรี่ ส�ำรวจเท้าผูป้ ว่ ย
ทุกครัง้ ทีม่ าตรวจตามนัด ตรวจเท้าอย่างละเอียดทุก 6-12 เดือน
ถ้าผลการตรวจเท้ามีการเปลีย่ นแปลงให้ประเมินระดับความ
เสี่ยงใหม่

3) แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าสูง
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ เ ท้ า ไม่ มี แ ผลขณะ
ประเมิน แต่มกี ารรับความรูส้ กึ ลดลงหรือชีพจรเบาลง ร่วมกับ
มีเท้าผิดรูป หรือมีผวิ หนังทีเ่ ท้าและเล็บผิดปกติ หรือมีประวัติ
การมีแผลที่เท้าหรือการถูกตัดขาหรือเท้า หรือค่า ABI < 0.9
ควรเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าเพิ่มขึ้น แนะน�ำให้
ผู้ป่วยดูแลเท้าตัวเองอย่างถูกต้องและเข้มงวดขึ้น ติดตาม
พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเข้มงวดขึ้น ควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือดและความดันเลือดให้ได้
ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียง งดสูบบุหรี่ ส�ำรวจเท้าผู้ป่วย
ทุกครั้งที่มาตรวจตามนัด ตรวจเท้าอย่างละเอียดทุก 6 เดือน
หรื อ ถี่ ขึ้ น ตามความจ� ำ เป็ น ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ รั บ การดู แ ล
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวาน
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู และพยาบาล
ทีม่ คี วามช�ำนาญในการดูแลแผลเบาหวาน พิจารณาให้ผปู้ ว่ ย
สวมรองเท้าพิเศษที่เหมาะกับปัญหาที่เกิดที่เท้า13 (แผนภูมิ
ที่ 1)
2. แนวปฏิบตั เิ พือ่ รักษาแผลทีเ่ ท้าและป้องกันการถูกตัดขา
หรือเท้าส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
แนวปฏิบัติเพื่อรักษาแผลที่เท้าและป้องกันการ
ถู ก ตั ด ขาหรื อ เท้ า ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ มี แ ผลที่ เ ท้ า
ประกอบด้วยการประเมินระดับความรุนแรงของแผลที่เท้า
ลักษณะแผลที่เท้าที่ท�ำให้ถูกตัดขาหรือเท้าและแนวปฏิบัติ
การรักษาแผลทีเ่ ท้าแต่ละระดับความรุนแรงแผล รายละเอียด
ดังนี้  
2.1 การประเมินระดับความรุนแรงของแผลทีเ่ ท้า
การประเมินความรุนแรงของแผลที่เท้าแบ่งได้เป็น
7,14
2 ระดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของแผลที่เท้า7,14
แผลไม่รุนแรง

แผลรุนแรง

แผลมี ข นาดความกว้ า ง น้ อ ยกว่ า 2 ซม. ลึ ก น้ อ ยกว่ า แผลมีขนาดความกว้าง มากกว่า 2 ซม. หรือลึกมากกว่า
0.5 ซม. และมีการอักเสบของผิวหนังรอบแผลน้อยกว่า 0.5 ซม. หรือมีการอักเสบของผิวหนังรอบแผลมากกว่า
2 ซม.
2 ซม.
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและดูแลการเกิดแผลที่เท้าและการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
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แผนภูมิที่ 1 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าตามระดับความเสี่ยงส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีแผลที่เท้า12
2.2 ลักษณะแผลที่เท้าที่ท�ำให้ถูกตัดขาหรือเท้า
ลักษณะแผลที่เท้าที่ท�ำให้ถูกตัดขาหรือเท้าจ�ำแนก
ได้ 3 ลักษณะดังนี5้
1) แผลปลายประสาทเสื่อม มักเกิดบริเวณ
ฝ่าเท้าที่มีการรับน�้ำหนัก แผลมีรูปร่างกลม ขอบแผลนูนจาก
callus ก้นแผลมีสแี ดงจากมีเนือ้ เยือ่ ทีเ่ กิดใหม่ (granulation
tissue) ผู้ป่วยมักไม่เจ็บแผลเนื่องจากมีอาการชาที่ฝ่าเท้า
ร่วมด้วย ตรวจเท้าพบว่าผู้ป่วยไม่มีความรู้สึกที่ฝ่าเท้า อาจ
มีเท้าผิดรูป นิ้วเท้าหงิกงอและผิวหนังที่เท้าแห้งและแตก
(รูปที่ 6)
2) แผลขาดเลือด มักเกิดบริเวณนิ้วเท้า แผล
จะลุกลามจากปลายนิ้วมายังโคนนิ้วและลามขึ้นมาถึงเท้า
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ขอบแผลเรียบ ก้นแผลมีสีซีด ไม่มีเลือดออก และตรวจพบมี
การตายของนิ้วเท้าข้างเคียง (gangrene) ในระยะแรกผู้ป่วย
มักปวดบริเวณเท้าเวลาเดินซึ่งดีขึ้นเมื่อพัก และในระยะหลัง
จะปวดเท้าแม้ขณะพัก ตรวจเท้าพบว่าผิวหนังแห้ง เย็นและ
สีซีด คล�ำชีพจรที่เท้า ได้แก่ หลอดเลือดแดง dorsalis pedis
และ posterior tibia ได้เบาลงหรือคล�ำไม่ได้ (รูปที่ 7)
3) แผลติดเชื้อ แผลอักเสบ บวมแดง ร้อน กด
เจ็บที่แผลและรอบแผล อาจมีหนองไหลออกมา ผู้ป่วยมักมี
อาการปวดและมีไข้ร่วมด้วย ถ้ามีการติดเชื้อลุกลามจะพบ
ว่าบริเวณเท้าและน่องบวมตึงและกดเจ็บ อาจมีอาการติดเชือ้
ในกระแสเลือด ได้แก่ ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตลดลงและ
ผู้ป่วยซึมลง (รูปที่ 8)

รูปที่ 6 แผลปลายประสาทเสื่อม5

รูปที่ 7 แผลขาดเลือด5

2.3 แนวปฏิบัติการรักษาแผลที่เท้าแต่ละระดับ
ความรุนแรงเพือ่ ป้องกันการถูกตัดขาหรือเท้าส�ำหรับผูป้ ว่ ย
เบาหวานที่มีแผลที่เท้า
แนวปฏิบัติการรักษาแผลที่เท้าเพื่อป้องกันการถูก
ตัดขาหรือเท้าส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า จ�ำแนก
ได้ 2 ลักษณะตามระดับความรุนแรงของแผล7,12,14,15
1) การรักษาแผลที่เท้าระดับไม่รุนแรง
ผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าขนาดความกว้างน้อยกว่า 2
ซม. ลึกน้อยกว่า 0.5 ซม. และมีการอักเสบของผิวหนังรอบ
แผลน้อยกว่า 2 ซม. สามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้
และนัดผู้ป่วยมาประเมินติดตามซ�้ำอย่างน้อยทุกสัปดาห์7,14
ให้ ย าปฏิ ชี ว นะชนิ ด รั บ ประทาน ได้ แ ก่ dicloxacillin,
amoxycillin, levofloxacin ส�ำหรับแผลติดเชื้อ นาน
ประมาณ 1-2 สัปดาห์15 ท�ำความสะอาดแผลด้วยน�้ำเกลือ
ปลอดเชื้อ (sterile normal saline) วันละ 2 ครั้ง ห้ามใช้
alcohol, betadine เข้มข้น น�้ำยา dakin หรือ hydrogen
peroxide ท�ำแผล เนื่องจากท�ำให้ระคายเคืองเนื้อเยื่อมาก
ซึ่งจะรบกวนการหายของแผล ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลเปียก
น�้ำ ถูกกดหรือรับน�้ำหนัก ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้ได้
ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียง ถ้าแผลที่รักษาไม่หายภายใน 2
สัปดาห์หรือแผลติดเชื้อ ควรท�ำการเพาะเชื้อ ประเมินผู้ป่วย
ใหม่และให้การดูแลรักษาแบบแผลรุนแรง

รูปที่ 8 แผลติดเชื้อ5

2) การรักษาแผลที่เท้าระดับรุนแรง
ผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าขนาดความกว้างมากกว่า 2
ซม. หรือลึกมากกว่า 0.5 ซม. หรือมีการอักเสบของผิวหนัง
รอบแผลมากกว่า 2 ซม. ควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
และปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมกันดูแล7,14 ควรท�ำการเพาะ
เชื้อโดยการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) หรือการขูด (curettage)
เนือ้ เยือ่ จากก้นแผลเพือ่ เพาะเชือ้ ซึง่ จะช่วยให้สามารถทราบ
จุลชีพที่เป็นสาเหตุได้ถูกต้องมากกว่าการป้ายหนองหรือ
discharge ที่คลุมแผล15  ผู้ป่วยที่มีแผลรุนแรงและติดเชื้อซึ่ง
รักษาไม่หายในเวลา 6 สัปดาห์ ควรได้รับการเอกซเรย์เท้า
เพื่อดูว่ามีกระดูกอักเสบ (osteomyelitis) หรือไม่15 ให้ยา
ปฏิชวี นะชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ ได้แก่ cefuroxime with
or without metronidazole, ticarcillin, piperacillin,
ciprofloxacin or levofloxacin with clindamycin,
imipenem, vancomycin with ceftazidime with or
without metronidazole นานประมาณ 2-4 สัปดาห์
ส�ำหรับแผลติดเชือ้ รุนแรง และอย่างน้อย 6 สัปดาห์ในกรณีที่
มี osteomyelitis15 ถ้ามี vascular insufficiency แพทย์อาจ
พิจารณาให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเปลีย่ นเส้นทางของเลือด
(arterial bypass surgery)7,9 ในกรณีท�ำ debridement ให้
ท�ำด้วยความระมัดระวังหรือไม่ควรท�ำ  เนื่องจากอาจท�ำให้
แผลไม่หายและลุกลามมากขึ้น ท�ำความสะอาดแผลด้วย
น�้ำเกลือปลอดเชื้อ (sterile normal saline) วันละ 2 ครั้ง
หลีกเลี่ยงมิให้แผลถูกกดหรือรับน�้ำหนักและควบคุมระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียง (แผนภูมทิ ี่ 2)

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและดูแลการเกิดแผลที่เท้าและการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
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แผนภูมิที่ 2 แนวปฏิบัติการรักษาแผลที่เท้าแต่ละระดับความรุนแรงเพื่อป้องกันการถูกตัดขาหรือ
เท้าส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีแผลที่เท้า7,12,14,15
สรุปผล

แผลที่เท้าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย
เบาหวานและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตัดขาหรือ
เท้า การเกิดแผลที่เท้าและการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วย
เบาหวานเป็นผลจากปัจจัยเสีย่ งหลายประการร่วมกัน ดังนัน้
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันและดูแลการเกิดแผลทีเ่ ท้าและการถูก
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ตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวานนับเป็นสิ่งส�ำคัญทางคลินิก
โดยเฉพาะส�ำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติที่จะน�ำไปพัฒนางาน
ตรวจรักษาสุขภาพของผูป้ ว่ ยเบาหวานในสถานบริการระดับ
ปฐมภูมิ ในการป้องกันและดูแลการเกิดแผลที่เท้าและการ
ถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
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