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คู่มือการดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน

 จากคู่มือรู้ทันปัญหาเท้าเบาหวาน (เล่มที่1) เราได้ทราบถึงความเสี่ยง

ต่อการเกิดแผล และปัญหาของเท้าที่พบบ่อยในผู้เป็นเบาหวาน เช่น เท้าผิด

รูป หรือแผลเรื้อรังที่เท้า ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญ มีผลทำาให้คุณภาพชีวิตลดลง 

และอาจเป็นสาเหตุของความพิการไปจนถึงสูญเสียเท้าหรือขาได้ ดังนั้นถ้าเรา

รู้จักการดูแลเท้าอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามสม่ำาเสมอ ก็จะสามารถป้องกัน

การเกิดแผลที่เท้าได้ ทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทำ�ไมต้องดูแลเท้�เป็นพิเศษ
 

 เพราะผู้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีความผิดปกติของปลายประสาทโดย

เริ่มที่ปลายเท้าก่อน ทำาให้มีเท้าชาผิดรูป เกิดหนังด้านและเกิดแผล หรือหาก 

ไม่ระวังอาจเดินไปเตะหรือเหยียบของแหลมคม และเกิดแผลโดยไม่รู้ตัว จะรู้
อีกทีว่าเท้ามีแผลก็คือมีคนอื่นทักหรือมองเห็นว่ามีเลือดไหลที่เท้า  การเป็นเบา

หวานทำาให้แผลหายยากกว่าธรรมดา อีกทั้งการที่ไม่รู้สึกเจ็บทำาให้ยังใช้เท้าเดิน
ลงน้ำาหนักตามปกติต่อไป แผลจึงถูกกดเหยียบกระแทกตลอดเวลา ทำาให้แผล
ที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถหายได้
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4. หากมีปัญหาเรื่องสายตา มองไม่เห็น มองไม่ชัด หรือไม่สามารถก้ม

ลงสำารวจเท้าได้เอง   ควรใช้กระจกสะท้อนส่องดู หรืออาจจะนั่งพาดกับโต๊ะ

ส่องกระจกดู หรือให้ญาติหรือคนใกล้ชิดตรวจเท้าให้

5. ใช้ครีม หรือโลชั่นทาบางๆ       บริเวณหลังเท้าและฝ่าเท้า แต่ห้าม

ทาบริเวณซอกระหว่างนิ้วเท้าเพราะจะทำาให้หมักหมมอับชื้น และเกิดการติด

เชื้อราได้ง่ายซึ่งถ้ามีการติดเชื้อราผิวหนังจะมีลักษณะเป็นขุย เป็นตุ่มแดง มี

อาการคัน ต้องรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง

6. หากต้องใช้น้ำาอุ่น      ควรใช้ข้อศอกตรวจระดับความร้อนของน้ำาก่อน

ทุกครั้ง อุณหภูมิที่ปลอดภัย  คือ ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส 

    ม�รู ้จ ักวิธ ีดูแลเท้�ของเร�กันเถอะ

1. ควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดและตรวจเช็คค่าความดันโลหิตให้อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ    เพื่อป้องกันไม่ให้หลอดเลือดและปลายประสาทที่เท้าเสื่อม

         

2. ทำาความสะอาดเท้าทุกวัน     เช็ดเท้าให้แห้งทันทีด้วยผ้าเช็ดตัวหรือผ้า

นุ่มที่สะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามซอกระหว่างนิ้วควรเช็ดให้แห้งสนิท เพื่อ

ป้องกันการอับชื้นซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้เกิดแผลได้ง่าย ห้ามใช้แอลกอฮอล์เช็ด

เท้าทำาความสะอาดเท้า เพราะจะทำาให้เท้าแห้งยิ่งขึ้นไปอีก 

3. สำารวจเท้าและเล็บเท้าอย่างละเอียดทุกวัน     ว่ามีแผล รอยแดง 

บวมหนังด้าน หรือมีเล็บขบหรือไม่ โดยเฉพาะตามซอกระหว่างนิ้วเท้าซึ่งเป็น
จุดอับที่มักจะถูกมองข้าม โดยกำาหนดให้การตรวจเท้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตร
ประจำาวัน โดยเฉพาะถ้าเป็นรองเท้าคู่ใหม่ ในวันแรกต้องสำารวจดูเท้าหลังใส่
รองเท้าคู่ใหม่ ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง ว่ามีรอยกดรอยถลอกหรือไม่

2   คู่มือการดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน      คู่มือการดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน   3     



10.  หากมีหนังด้านเกิดขึ้น     ควรปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการดูแลหนังด้าน

อย่างปลอดภัย การดูแลตนเองเบื้องต้นอาจทำาได้โดยภายหลังอาบน้ำาและเช็ด

เท้าให้แห้งแล้ว  ใช้หินขัดเท้าเนื้อละเอียดถูหนังด้าน

ให้เหลือเพียงบางๆ โดยถูไปในทิศทางเดียวอย่างนุ่มนวล 

เพื่อไม่ให้ผิวแตกเป็นแผล ไม่ควรซื้อยากัดลอกตาปลามาใช้

11. ควรสวมถุงเท้าหรือถุงน่องที่ไม่แน่นเกินไป

ก่อนใส่รองเท้าเสมอ 

      เพื่อป้องกันการเกิดแผลจากการเสียดสี 

ถุงเท้าที่ใส่ควรจะสะอาด นุ่ม และพอดี หากถุงเท้า

มีตะเข็บควรกลับด้านในออกเพื่อไม่ให้ตะเข็บกดผิวหนังเป็นแผล 

และควรเปลี่ยนถุงเท้าทุกวัน ถ้าเป็นผู้ที่มีเหงื่อมากอาจจำาเป็นต้องเปลี่ยน

ถุงเท้าในระหว่างวันด้วย 

12. ตรวจดูรองเท้าภายในและภายนอกก่อนสวมใส่ทุกครั้ง     เพื่อป้องกัน
การมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างใน เช่น เศษหินกรวด หรือวัตถุใดๆ ตกค้างอยู่ ซึ่ง

อาจทำาให้เกิดแผลโดยไม่รู้ตัว  

7.  หากมีอาการเท้าเย็นในเวลากลางคืน    ให้ใส่ถุงเท้า ห้ามใช้กระเป๋า

น้ำาร้อน กระเป๋าไฟฟ้า ขวดน้ำาร้อน ยาทาหรือยานวดที่ร้อน เช่นยาหม่อง หรือ

แผ่นร้อนวางหรือทาบ บริเวณเท้าโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดแผลลวก หรือ

เท้าพองโดยไม่รู้สึกตัว

8.  ควรบริหารเท้าอย่างสม่ำาเสมอทุกวัน    
 วันละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ 5-10 นาที (ภาคผนวก)

9.  ควรตัดเล็บทุกสัปดาห์หรือบ่อยกว่าเมื่อจำาเป็น     

    อัตราการงอกของเล็บประมาณ0.1- 0.2 มม.ต่อวัน การปล่อยทิ้งไว้อาจ
ทำาให้เกิดเล็บขบหรือเล็บผิดรูปและเกิดการติดเชื้อตามมา ถ้าเล็บหนาตัดเอง
ไม่ได้ควรให้ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเท้าตัดเล็บให้  สำาหรับผู้ที่สามารถตัดเล็บได้
เองควรตัดเล็บภายหลังจากล้างเท้าและเช็ดเท้าแห้งแล้ว และควรตัดเล็บตาม

แนวขอบเล็บเท่านั้น แล้วใช้ตะไบขัดเพื่อลบรอยคมและป้องกันการเกิดเล็บขบ 
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ม�รู ้จ ักข ้อ ห้�ม ปฏิบัติ
เกี ่ยวกับเท้�ของเร�กันเถอะ

1. ห้ามสูบบุหรี่ เพราะจะทำาให้เลือด

ไหลเวียนไปที่เท้าลดลง  มีโอกาส

เกิดแผลได้ง่าย และเมื่อมีแผลเกิด

ขึ้น จะทำาให้แผลหายช้าลง 

2. ควรหลีกเลี่ยงการนั่งไขว่ห้าง 

 เพราะอาาจจะกดทับเส้นประสาท

บริเวณหัวเข่าได้ 

3. ห้ามสวมถุงเท้าหรือพันผ้ายืดรอบ

ขาแน่นเกินไป เพราะจะทำาให้เลือด
ไหลเวียนไม่สะดวก

4. ห้ามแช่เท้าในน้ำาทุกชนิด เพราะน้ำา

จะชะเอาไขมันที่ผิวหนังออกไปทำาให้
ผิวแห้ง และมีโอกาสเกิดแผลได้ง่าย
ขึ้น

5. ห้ามตัดเล็บลึกถึงจมูกเล็บ และ

ห้ามตัดลึกเข้าไปในมุมเล็บ ถ้ามี
ปัญหาเรื่องเล็บควรปรึกษาแพทย์

หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญต่อไป

13. ควรเลือกใส่รองเท้าที่พอดี ถูกสุขลักษณะ และเหมาะสมกับรูปเท้า 

    ไม่ใส่รองเท้าที่คับ และหน้าแคบจนบีบหน้าเท้า หรือสั้นจนนิ้วเท้างอ 

รองเท้าที่เหมาะสมควรกว้างและยาวพอสำาหรับนิ้วเท้าทุกนิ้ว สำาหรับรองเท้า

คู่ใหม่ควรใส่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ประมาณครึ่งชั่วโมงในวันแรกๆ วันต่อไป

ค่อยๆ เพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงโดยสลับกับรองเท้าคู่เก่าแล้วเพิ่มเวลาในการใส่ให้

นานขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้รองเท้าค่อยๆ ขยายปรับตัวเข้ากับเท้าได้ดี

14. ไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำาเสมอ
  เพื่อตรวจการประเมินของเท้า และรับการตรวจเท้าอย่างละเอียด
ตามเวลาที่เหมาะสม (ภาคผนวก)

15. หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเท้าแม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบไปพบแพทย์

ทันที     เพื่อวินิจฉัยได้ทันท่วงที และสามารถแก้ไขได้แต่เนิ่นๆ เพราะถ้า
มีแผลเกิดขึ้น แผลจะมีโอกาสลุกลามอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง เป็น
สาเหตุของการถูกตัดขาหรือเท้าได้
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                  ม�รู ้จ ักวิธ ีก�รซื ้อรองเท้�กันเถอะ

  “หลัก 10 ประการ” ที่ช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานเลือกรองเท้าได้อย่าง

เหมาะสมเท้าคู่นี้จะได้อยู่กับเรานานๆ

1. ลักษณะรองเท้าที่เหมาะสม รองเท้าที่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นเบาหวาน ควร

มีส่วนปิดป้องกันปลายเท้าหากใช้เดินออกนอกบ้านควรจะหุ้มส้นเท้าด้วย ไม่

ควรมีตะเข็บแข็งอยู่ด้านใน วัสดุท่ีใช้ทำารองเท้าควรเป็นหนังหรือผ้า เน่ืองจากมี

ความยืดหยุ่นและสามารถถ่ายเทอากาศและความชื้นได้ดี

2. เลือกรูปทรงรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้า

เลือกรูปทรงรองเท้าที่เหมาะสมและมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับรูปเท้าของเราก่อน แล้วจึงลอง

ขนาดของรองเท้า

3. ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนของขนาดรองเท้า
รองเท้าเบอร์เดียวกันจะมีขนาดต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อ แม้รองเท้ายี่ห้อ

เดียวกัน ถ้ารูปทรงต่างกันขนาดก็แตกต่างกัน ดังนั้นห้ามซื้อรองเท้าจากการดู

เบอร์ ต้องลองสวมรองเท้าทั้งสองข้างก่อนซื้อทุกครั้ง

4. ลองสวมรองเท้าทั้งสองข้างเสมอ
เท้าคนเราเปลี่ยนได้ทั้งขนาดและรูปร่างในแต่ละช่วงอายุ โดยเฉพาะเท้าผู้เป็น

เบาหวานจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าคนทั่วไป อีกทั้งคนส่วนใหญ่มักมี

6. ห้ามตัดหนังด้านด้วยตนเอง

เพราะผู้เป็นเบาหวานมักมีปัญหา

เรื่องมือชา เท้าชาและสายตาไม่

ดี ทำาให้มีโอกาสตัดพลาดไปถูก

ผิวหนังบริเวณรอบๆ ได้

7. ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ลอกหนัง

ด้านด้วยตนเอง เพราะจะเป็น

อันตรายต่อผิวและเกิดแผลได้ 

8. พยายามหลีกเลี่ยงการเดินเท้า

เปล่าทั้งในบ้านและนอกบ้าน 

เพราะอาจเดินเตะหรือเหยียบ

สิ่งแปลกปลอมจนเกิดเป็นแผล

ได้ นอกจากนี้การเดินเท้าเปล่า

จะเพิ่มโอกาสในการเกิดหนังด้าน

ที่ฝ่าเท้า และกัดเป็นแผลตามมา

ได้เช่นกัน

9. ห้ามเดินเท้าเปล่าบนพ้ืนผิวที่ร้อน 

เช่น บนหาดทราย ระเบียงวัด 
หรือพื้นซีเมนต์ ควรสวมถุงเท้า
หรือรองเท้า และทาครีมกันแดด

บริเวณหลังเท้าเพ่ือป้องกันแดดเผา

10. ห้ามใส่รองเท้าแตะประเภทคีบ
ระหว่างนิ้วเท้า เพราะทำาให้เกิด

แผลตรงซอกนิ้วเท้าได้ง่าย

8   คู่มือการดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน      คู่มือการดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน   9     



8. ส้นเท้าต้องอยู่พอดีกับส้นรองเท้า

ตำาแหน่งของส้นเท้าควรอยู่ตรงกับตำาแหน่งของส้นรองเท้าและมีความ

กระชับพอดี เมื่อเดินแล้วรองเท้าไม่เสียดสีและไม่หลุดจากส้นเท้ามากเกิน

ไป

9. ถ้าใส่วัสดุเสริมในรองเท้าต้องเปลี่ยนขนาดรองเท้าให้เหมาะสม

สำาหรับผู้ที่มีความจำาเป็นต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เสริมภายในรองเท้า 

เช่น แผ่นรองใต้ฝ่าเท้า วัสดุเหล่านี้ทำาให้รองเท้าคับขึ้น ดังนั้นเวลาเลือก

รองเท้าต้องใส่วัสดุเสริมในรองเท้าก่อนลอง เพื่อให้ได้ขนาดของรองเท้าที่

เหมาะสม

10. เท้าเปลี่ยนขนาดได้ตามเวลาและชนิดของกิจกรรม
เท้าเปลี่ยนขนาดและรูปร่างได้ในแต่ละช่วงของวัน เท้ามักจะขยายหลัง
จากเดินมาก นั่งห้อยเท้านานๆ หรือออกกำาลังกาย ดังนั้นก่อนเลือก

รองเท้าต้องคำานึงถึงเวลาและกิจกรรมที่จะนำาไปใช้ให้สอดคล้องกันด้วย

เท้าข้างใดข้างหนึ่งกว้างหรือยาวกว่าอีกข้างหนึ่ง ดังนั้นควรลองสวมรองเท้า

ทั้งสองข้างก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

5. ลองสวมเดินทุกครั้ง

เมื่อเลือกรองเท้าได้แล้ว ต้องลองสวมเดินก่อนซื้อทุกครั้ง เพราะรองเท้าที่ดี

ต้องสวมสบายทั้งในขณะนั่ง ยืนและเดิน

6. ความยาวของรองเท้าที่เหมาะสม

ความยาวที่เหมาะสม คือ ใส่แล้วมีระยะระหว่างปลายนิ้วที่ยาวที่สุดกับปลาย

ของรองเท้าเหลือประมาณ 3/8 – 1/2 นิ้วฟุต หรือเท่ากับขนาดความกว้าง

ของนิ้วหัวแม่มือ

7. ความกว้างของรองเท้าที่เหมาะสม
ความกว้างที่เหมาะสม คือ ส่วนที่กว้าง

ที่สุดภายในรองเท้าควรกว้างเท่ากับ

ความกว้างที่สุดของเท้าและอยู่ในตำาแหน่ง

ที่ตรงกัน
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    ตรวจเท้�อย่�งละเอียด 
เท้าของท่านควรได้รับการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์หรือบุคลากร

ทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเท้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การ

ตรวจประกอบด้วย

1� ตรวจประเมินลักษณะรูปทรงของเท้า การเคลื่อนไหวของข้อต่อ

เท้า ผิวหนังและเล็บ รวมทั้งชีพจรที่เท้า

2� ตรวจการสูญเสียความรู้สึกในการป้องกันตนเอง โดยใช้โมโนฟิลา

เมนต์ขนาด 5.07

3. ตรวจ ABI (Ankle Brachial Index) เพื่อดูความผิดปกติของ

เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนของปลายเท้า

4.  วัดขนาดของเท้าและดูการกระจายน้ำาหนักของเท้าโดยการใช้

เครื่องมือตรวจพิเศษ

 ก�รออกกำ�ลังก�ยเท้�
มีวัตถุประสงค์เพื่อคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกระตุ้นการ

ไหลเวียนเลือดมาสู่ปลายเท้า ท่าบริหารทำาได้โดย

1. กระดกข้อเท้าขึ้นและลงสลับกันช้าๆ

2. หมุนข้อเท้า โดยหมุนเข้าและหมุนออกช้าๆ

3. ใช้นิ้วเท้าจิกผ้าที่วางอยู่บนพื้นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อเล็กๆในเท้า

4. นั่ง ยกขาขึ้น เหยียดเข่าตึง แล้วกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ 1-6 

ในใจถือเป็น 1 ครั้ง

ควรออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3 รอบ 
รอบละ 10 ครั้ง

ภาคผนวก
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บันทึกช่วยจำ�บันทึกช่วยจำ�
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เราทุกคน	 	 ยืนได้ดี	 	 ต้องมีเท้า
เพื่อให้ก้าว	 	 ย่างเดิน	 	 ทุกแห่งหน
หมั่นดูแล	 	 ให้สองเท้า	 	 เราคงทน
เพื่อรักษา		 	 เท้าของตน	 	 พ้นโรคภัย...	

“ดูแลสุขภาพเท้าดี	
														ทุกชีวีมีสุข”


