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แผลเบาหวานที่เท้า 

         

 15% ของผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดแผลท่ีเท้าหรือข้อเท้าในช่วงใดช่วงหน่ึงของชีวิต 

 อัตราเสี่ยงต่อการถูกตัดขาในผู้ป่วยเบาหวานเป็น 15-40 เท่าของคนปกติ 

 
สาเหตุการเกิดแผลท่ีเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน 
       1) Neuropathy 
       2) Ischemia   
       3) Infection 
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การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลท่ีเท้า 

1. การประเมินภาวะเท้าเบาหวาน   
    1.1 การซักประวัติ 
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1.2 ประเมินความรู้สึกต่อแรงกด โดยใช้ Nylon monofilament test 
 

 
 
 

1.3 ประเมินโครงสร้างและลักษณะของเท้าที่ผิดปกติ อาการบวม ร้อน แดงและปวดที่
ผิวหนัง ผิวหนังแตก ลักษณะเล็บ  

1.3 ประเมินหลอดเลือด โดยการคล าชีพจรที่เท้าทั้งสองข้าง ถ้าไม่ได้ใช้ Doppler ช่วย
ตรวจวัด ankle brachial index (ABI=อัตราส่วนของแรงดันโลหิตซิสโตลิกที่วัดจากข้อเท้าเทยีบ
กับที่วัดจากแขน ถ้าน้อยกว่า 0.9 แสดงว่า “ขาดเลือด”) 

1.4 ประเมินความรุนแรงของแผล นิยมใช้ Wagner-Meggitt classification โดยดูจาก
ความลึกของแผลปริมาณเนื้อตาย  และการติดเชื้อที่แผลร่วมด้วย 

Wagner Grade 0 ยังไม่เกิดแผล แผลท่ีหายแล้ว หรือมีกระดูกผิดปกติ 
Wagner Grade 1 มีรอยแยกท่ีผิวหนังโดยแผลไม่ลึกถึง subcutaneous fat layer มีการติดเชื้อแค่

ผิวนอก (Superficial infection) อาจพบหรือไม่พบ cellulitis  การรักษามีเพียงแค่พักการเดินและท าความ
สะอาดแผลเท่าน้ัน 

Wagner Grade 2 แผลลามลึกไปถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนัง อาจลึกถึงกระดูก เส้นเอ็น ข้อ  
Wagner Grade 3 เ ป็นแผลลึก อาจแหย่ลงไปได้ถึ งกระดูก มีหนอง มีการติดเชื้ อ ท่ีกระดูก 

(Osteomyelitis) มี Joint sepsis, Necrotizing fascilitis และการติดเชื้อท่ีเส้นเอ็น  
Wagner Grade 4 เกิดเน้ือตายเป็นสัดส่วนบริเวณชัดเจน เช่น ท่ีส้นเท้า น้ิวเท้า เป็นต้น  
Wagner Grade 5 เกิดเน้ือตายลุกลามไม่จ ากัดอยู่แค่ส่วนใดส่วนหน่ึงชัดเจน อาจต้องตัดขา 
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2. การรักษาแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเท้าเบาหวาน  หลักการท่ัวไปมีดังน้ี   
2.1  การรักษาแผลโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยวิธีการดแูลรักษาแผลท่ีถูกวิธีซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของแผล  

2.1.1 ควบคุม BS ให้ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เพราะถ้า BS สูงจะท าให้ WBC จับกินเชื้อ
โรคไม่มีประสิทธิภาพ 

2.1.2 หลีกเลี่ยงการลงน้ าหนักบริเวณแผล ควบคู่กับการให้ยาปฏิชีวนะ  
2.1.3 ควรท าแผลอย่างน้อยวันละครั้ง โดยขั้นตอนการท าแผลมี 3 ขั้นตอน 
   1) ก าจัดเน้ือตาย มีหลายวิธี เช่น การตัดเน้ือตาย (ตัดหนังหนาด้าน เน้ือเยื่อส่วนท่ีตายแล้วท่ี

คลุมรอบๆ และก้นแผลออกให้หมด) การย่อยสลายโดยใช้วัสดุปิดแผล (เช่น Hydrogel, Hydrocolloid เป็น
ต้น) การใช้เอนไซด์ (Enzymatic debridement) เช่น Collagenase, Papain urea เป็นต้น 

   2) การล้างท าความสะอาดแผล น้ ายาหรือสารท่ีดีท่ีสุดในการล้างท าความสะอาดแผลคือ 
น้ าเกลือล้างแผล (Normal saline solution) โดยใข้แรงดันท่ีแผลระหว่าง 5-15 ปอนด์/ตารางน้ิว โดยใช้ 
ซัยริงค์ขนาด 30 มล. ใส่เข็มฉีดยาเบอร์ 18 หรือ 20 ฉีดล้างแผลจนสะอาด 
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   3) การปิดแผล  วัสดุปิดแผลมีมากมาย หลักการเลือกคือ รักษาความชุ่มชื้นบริเวณแผลจะช่วย
ให้แผลหายเร็วขึ้น ได้แก่ Alginate, Foam, Hydrocolloid, Hydrogel และก๊อซ การเลือกใช้ขึ้นกับลักษณะ
แผลและค่าใช้จ่ายเป็นส าคัญ 

2.1.4 การลดแรงกดทับบรเิวณแผลและการป้องกันการเกิดแผลซ  า โดยอาจใส่อุปกรณ์เพ่ือไม่ให้
ลงน้ าหนักท่ีเท้า เช่น การใส่เฝือกแบบสัมผัสทุกสัดส่วน (Total contact cast) เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรองเท้า
เพ่ือลดแรงกดทับ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน ลดการเดินและเดินให้ช้าลง  
 

 
 

2.1.5  การรักษาภาวะติดเชื อ  โดยตัดเน้ือตายออกให้เร็วท่ีสุด เพาะเชื้อ การใช้ยาปฏิชีวนะ
เฉพาะท่ีใสแ่ผล ซึ่งไม่ท าลายเน้ือเยื่อเกิดใหม่ และมสี่วนผสมของ Silver ซึ่งช่วยกระตุ้นการหายของแผล คือ 
Silver sulfadiazine cream ทาหลังจากตัดเน้ือตายออกแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้น้ ายาจ าพวก Dakin’s 
solution, Betadine solution ซึ่งท าลายเน้ือเยื่อเกิดใหม่ ถ้าแผลติดเชื้อรุนแรงควรให้ยาปฏิชีวนะเข้าหลอด
เลือดร่วมด้วย 

2.1.6 การเพ่ิมการไหลเวียนเลือด โดยการบริหารเท้า งดสูบบุหรี่ และควบคุมระดับไขมันในเลือด 
2.1.7 ดูแลเท้าด้วยตนเอง (Daily Foot Care)   

1) รักษาเท้าให้แห้ง สะอาดอยู่เสมอ 
2) ตรวจดูเท้าตนเองทุกวัน ถ้ามีปัญหาให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที 
3) ทาโลชั่นท่ีเท้า ยกเว้นง่ามน้ิว 
4) ถ้าจ าเป็นต้องแช่เท้าในน้ า ให้ใช้มือหรือข้อศอกทดสอบอุณหภูมิก่อน 
5) ให้สวมถุงเท้าเสมอในเวลากลางวัน และเปลี่ยนถุงเท้าทุกวัน 
6) ในเวลากลางคืน หากเท้าเย็นให้สวมถุงเท้า 
7) ไม่ควรใช้กระเป๋าน้ าร้อนวางบนเท้า 
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8) เลือกรองเท้าให้เหมาะสม ไม่คับหรือหลวมเกินไป 
9) ตรวจดูรองเท้าท้ังภายนอกและภายในก่อนสวมใส่เสมอ 

2.1.8 สิ่งท่ีไม่ควรกระท า...  
     1) สูบบุหรี่ 
     2) ปล่อยให้เท้าเปียก โดยไม่เช็ดให้แห้ง 
     3) ตัดเล็บจนลึก และสั้นจนเกินไป 
     4) ขูดตาปลา หรือใชส้ารเคมีลอกตาปลาด้วยตนเอง 
     5) เดินเท้าเปล่า (ไม่ใส่รองเท้า) เดินบนพ้ืนท่ีร้อน  
     6) ใส่รองเท้าคีบ 

  2.5  การรักษาโดยการผ่าตัด  ส่วนใหญ่จะผ่าตัดเพ่ือระบายหนอง ก าจัดเน้ือตายในเท้าส่วนลึก ลด
ความดันของเน้ือเยื่อในเท้า การตัดเท้าหรือขา และเปิดทางเดินหลอดเลือดเพ่ือเพ่ิมเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเท้า 
(bypass) 
 

การท าแผลและเลือกวัสดุปิดแผล (dressing) ท่ีเหมาะสมเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลแผลท่ีเท้าจาก
เบาหวาน ปัจจุบันมีวัสดุปิดแผลออกวางขายในท้องตลาดมากกว่า 100 ชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติท่ีแตกต่าง
กัน  

1. Nonadherent dressings หรือ saline-soaked gauze ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อเน้ือเยื่อ 
เมื่อมีการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลใหม่ และให้ความชุ่มชื้นกับแผล  เป็นวัสดุท่ีใช้ง่าย ราคาไมแ่พง แต่ดูดซับสารคัด
หลั่งได้น้อย ไม่เหมาะสมส าหรับแผลติดเชื้อ แต่ใช้ร่วมกับการรักษาโดยใชย้าปฏิชีวนะได้  
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2. Transparent films กันน้ าได ้ป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่บาดแผล ยอมให้ gas ผ่านได้บ้าง 

ซึ่งจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับบาดแผล เน่ืองจากเป็นแผ่นบางใส ท าให้สามารถสังเกตลักษณะของ
บาดแผลและ exudateได้ง่าย ข้อเสีย คือ ไม่สามารถดูดซับ exudate ได ้และคุณสมบัติ adhesive อาจท า
ให้เกิดการบาดเจ็บต่อเน้ือเยื่อเวลาลอกออกได้ นิยมใช้กับแผลใหม่ๆ ท่ียังไม่มีการติดเชื้อ แผลตื้นๆ หรือแผลท่ี
มีสารคัดหลั่งน้อย  
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3. Hydrogels  เป็นเจลใส ช่วย rehydration แผล ช่วย autolytic debridement ส่วนท่ีเป็น 
slough ของแผลออกไปด้วย จึงเหมาะกับ necrotic/sloughed wound ท่ีไม่มีการติดเชื้อ ไม่มี exudates 
หรือมีเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีไม่เหมาะกับการ debridement เช่น รายท่ีมี bleeding coagulation 
disorder หรือผู้ป่วยท่ีได้รับ anticoagulants ข้อเสีย ไม่สามารถดูดซับ exudate และต้องใช้ secondary 
dressings 

  
         ภาพท่ี 2 Hydrogels 
 

4. Hydrocolloids  มีคุณสมบัติไปจับกับ exudate แล้วกลายเป็นก้อนคล้ายก้อนเจล ซึ่งจะช่วย
ทางด้าน autolytic debridement เป็นการช่วยน าเอา slough ออกไปจากแผล และรักษาความชุ่มชื้น
ให้กับ wound bed และลดความเจ็บปวดเวลาท่ีลอกออกจากบาดแผล นอกจากน้ี hydrocolloids ยังช่วย 
ท าให้แผลท่ีเกิดรอบๆ stoma หายได้ด้วย ข้อเสียของวัสดุน้ี คือ หลังจากใส่ลงไปในแผลแล้ว เมื่อจะท าการ
เปลี่ยนแผล ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีใส่ลงไปจะมีลักษณะและสีท่ีท าให้แยกยากจากการติดเชื้อ 
 

 
                                                   ภาพท่ี 3 Hydrocolloids 
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5. Foams เป็นสาร polyurethane foam ช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล ใช้ดูดซับ exudates 
จากแผลได้ดีมาก เหมาะกับแผลท่ีมี exudate จ านวนมาก ในขณะท่ียังรักษาความชุ่มชื้นให้กับบาดแผล ด้วย
คุณสมบัติข้อดี ไม่ต้องท าแผลบ่อย ไม่เสียเวลา ลดค่าใช้จ่าย มีความนุ่มช่วยลดการกระแทก  

  
                                                            ตัวอย่าง การท าแผลกดทับส้นเท้าด้วยโฟม (ซ้ายบน) 
                                                             แผลก่อนท า(ขวาบน) และแผลหลังท า (ล่าง) 
 

6. Alginates เป็นสาหร่ายทะเลท่ีน ามาผลิตเป็นวัสดุปิดแผล มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง สามารถดูด
ซับได้ประมาณ 20 เท่าของน้ าหนักสารคัดหลั่ง ใช้ในแผลท่ีมีเลือดออกได้เป็น hemostatic agents สามารถ
ใส่เข้าไปในแผลท่ีเป็นโพรง มีคุณสมบัติเป็น autolytic debridement และไม่เกิดการฉีกขาดของเน้ือเยื่อเมื่อ
เปลี่ยนวัสดุปิดแผลใหม่ 
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7. Hydrofibers ท าจากเส้นใยพืช ดูดซับสารคัดหลั่งได้ดี  ท าให้ผิวหนังไม่เกิดการเป่ือยยุ่ย  มี
คุณสมบัติเป็น autolytic debridement  ดักจับแบคทีเรีย ลดกลิ่น และไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุปิดแผล
บ่อยครั้ง   ไม่เกิดการฉีกขาดของเน้ือเยื่อเมื่อมีการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลใหม่  

 
 

8. Negative pressure wound therapy เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้แรงดันสุญญากาศดูดซับสาร
คัดหลั่งเป็นระบบปิด โดยการใช้แรงดูดท่ีต่ ากว่าชั้นบรรยากาศ คือ 100-125 mmHg  โดยมี 2 ระบบคือ การ
ท างานแบบตลอดเวลา (continuous) และการท างานเป็นพักๆ (intermittence)  จากการศึกษาพบว่า 
ช่วยเพ่ิม granulation tissue ลดการบวมของแผล เพ่ิมการไหลเวียนเลือด ท าให้แผลหายเร็วขึ้น  ระยะเวลา
การเปลี่ยนวัสดุปิดแผลนานขึ้น 
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9. Antimicrobial dressings 

    ผลิตภัณฑ์ท าแผลท่ีมีส่วนผสมของสารปฏิชีวะนะ  เหมาะสมในการใช้ท าแผลท่ีมแีบคทีเรีย
ปนเป้ือน (colonization) แผลท่ีมีการติดเชื้อ แผลเรื้อรัง รวมไปถึงแผลท่ีมีไบโอฟิล์มเคลือบ  โดยสารปฏิชีวะ
นะท่ีนิยมใช้ผสมในวัสดุท าแผล ได้แก ่silver, Iodine-based หรือ metronidazole เป็นต้น 

 Silver-impregnated dressings นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยน าส่วนประกอบ 
ของ Silver  มาผสมในวัสดุต่างๆ เช่น gauze, hydrocolloid, alginates, foams, creams และ gels ซึ่ง
จะมีการสลายได้เป็น silver ion  ซึ่งมีฤทธ์ิในการฆ่าเชื้อโรค และในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยี 
nanocrystalline silver มาใช้ท าให้สามารถผลิตสาร silver เข้มข้นซึ่งฆ่าเชื้อได้ดี  

ตัวอย่าง Acticoat  มีความเข้นข้นของ Silver มากกว่าปริมาณท่ีสามารถฆ่าเชื้อโรคได ้20-30 

เท่า สามารถท้ิงไว้ได ้5-7 วันโดยไม่ต้องท าแผลบ่อย  

Iodine-based 
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Metronidazole

หลักการเลือกวัสดุปิดแผล 
1. แผลท่ีมีสารคัดหลั่งมาก (high exudate)   ใช้วัสดุท่ีดูดซับได้ดี 

2. แผลท่ีมีสารคัดหลั่งน้อย (low exudate)   ใช้วัสดุท่ีรักษาความชุ่มชื นได้ดี 

3. แผลท่ีไม่มีสารคัดหลั่ง (no exudate)   ใช้วัสดุท่ีเพ่ิมความชุ่มชื น 

4. แผลติดเชื อ (infected wound)   เปลี่ยนแผลอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั ง 
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Future of wound care 
 ใช้ stem cells ซ่ึงเป็น active biological dressing  
 กระตุ้นการแบ่งตวั & การเจริญของเซลล์ การเคล่ือนทีข่องเซลล์ไปยงับริเวณที่มกีารอกัเสบ     

 กระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่  ท าให้แผลหายเร็ว 

 สร้างสารประกอบ cytokine ที่ท าให้แผลหายเร็ว  ไม่เกดิแผลเป็น 
 

 ให้ Oxygen ที่แผล 

 
 
 

****************************************************** 


