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12
หลอดเลือดดําที่ขาแผลเรื้อรัง
-หากหลอดเลือดดําไมสามารถรับเลือดจากขาเพื่อการไหลเวียนกลับสูหัวใจไดเปนปกติ ขาของ
คุณอาจเกิดอาการปวดเมื่อย ปวดแสบปวดรอน ขาบวม และอาจกอใหเกิดการอุดตันและสรางความ
เสียหายแกเนื้อเยื่อ
เมื่อหลอดเลือดดําเกิดความผิดปกติ เลือดดํายอมไหลกลับหัวใจไดนอยลง เนื่องจากภายในหลอด
เลือดไมแข็งแรง จึงไมสามารถควบคุมใหเลือดไหลไปในทิศทางเดียวได เลือดดําที่ไหลยอนก็จะสรางแรงดัน
ยอนกลับไปทําอันตรายลิ้นภายในหลอดเลือดดําที่อยูถัดไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไปจะเห็นวาหลอดเลือดดํา
เลือดดําขอด นอกจากนี้ยังอาจเกิดเลือดคั่ง หรือการอุดตันภายในหลอดเลือดดํา
โรคหลอดเลือดดําเปนไดทั้งเพศชายและหญิง ปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของหลอดเลือดดํา ไดแก
พันธุกรรม การผาตัด โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณสะโพกและกระดูกเชิงกราน อุบัติเหตุ การตั้งครรภ โรค
อวน การขาดการออกกําลังกาย การยืนตอเนื่องเปนเวลานานๆ

-หลอดเลือดดําที่ขาอุดตัน
อาการ
หลอดเลือดดําที่ขาอุดตันคือภาวะที่กอนเลือดแข็งตัว
และอุดตันภายในหลอดเลือดดําที่อยูลึกภายใน
กลามเนื้อ กอนเลือดจะเริ่มแข็งตัวในบริเวณลิ้นภายใน
หลอดเลือดกอน แลวอาจขยายตัวใหญขึ้นจนอุดดัน
หลอดเลือดดํา หากกอนเลือดที่แข็งตัวนี้แตกตัว
ออกเปนลิ่มเลือดเล็กๆ จะลองลอยไปตามกระแสเลือด
เขาไปยังปอด และจะกอใหเกิดภาวะแทรกซอน

อยางรุนแรงแกผูปวย
การรักษา
การรักษาภาวะนี้ตองใชยาเพื่อยับยั้งไมให
กอนเลือดที่แข็งตัวขยายจนใหญขึ้นทั้งๆที่มียายับยั้งการแข็งตัวได แตบางครั้งเราอาจไมสามารถสลายกอน
เนื้อที่อาจเกิดขึ้น หลอดเลือดดําที่ขาอุดตันมักเกิดในขาเพียงขางใดขางหนึ่ง ซึ่งขาขางนั้นเริ่มบวม ผูปวย
อาจรูสึกปวดขาขึ้นทันทีทันใด และอาจปวดตอเนื่องในสวนลึกของกลามเนื้อ อาการปวดขาอาจกําเริบหนัก
เมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือยืนเปนเวลานานๆ
ผูปวยอาจตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 5-10 วัน ขณะอยูในโรงพยาบาลผูปวยจะ
ไดรับยาปองกันการแข็งตัวของเลือด ไดรับยาละลายกอนเลือด หลังจากนั้นภายใน 2-3 วันแพทยจะ
เปลี่ยนเปนยาปองกันการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานแทน
การดูแลตนเอง
ผูปวยอาจตองยกขาสูงเพื่อชวยลดอาการบวม และอาจตองใสถุงเทาที่ทําจากผายืดไวกอนกลับ
บาน การใชถุงเทาที่ทําจากผายืดจะชวยลดและปองกันอาการขาบวม ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
ชวยลดอาการบวมที่ขา ปองกันโรคหลอดเลือดดําที่ขาตีบเรื้อรัง
สําหรับประโยชนของการยกขาสูงเพื่อชวยใหเลือดไหลเวียนกลับไปยังหัวใจไดงายขึ้น นอกจากนั้น
ผูปวยควรคอยๆเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ตองออกแรงทั้งหลายอยางคอยเปนคอยไป ไดแก
 ทุกเชาหลังตื่นนอนใหมๆ ควรยกหรือหนุนปลายเตียงใหสูงขึ้น 12-15 ซม.
 หมั่นขยับขาทั้งสองขาง แมในขณะที่นั่งเฉยๆ การขยับนิ้วเทาและเกร็งนองจะชวยใ นการ
ไหลเวียนของเลือด
ถาตองนั่งติดตอกันนานๆ ใหหมั่นเดินยืดเสนยืดสายทุกๆชั่วโมง การที่กลามเนื้อขาไดทํางานจะไป
บีบไลเลือดใหไหลกลับหัวใจใหดีขึ้น
หมั่นออกกําลังขาและเทาทุกๆครึ่งชั่วโมงระหวางที่ทานตองนั่ งหรือยืนเพื่อใหระบบไหลเวียนของ
รางกายโดยรวมทํางานไดดีขึ้น



ขณะนอนยกขาใชนิ้วโปงเขียนวงกลมหรือตัวหนังสือในอากาศ จะสามารถชวยใหการ
ไหลเวียนของเลือดจากขาไปยังหัวใจ

 การวายน้ําเปนวิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง เพราะนอกจากไดออกกําลังกายแลว น้ํายังชวยพยุง
หลอดเลือดดํา และยังไมจําเปนตองใสถุงเทาผายืดขณะวายน้ํา
 ใสถุงเทาผายืดเสมอหลังจากตื่นนอน และแมในขณะออกกําลังกาย ถุงเทาที่ทําจากผายืด
จะทําหนาที่บีบรัดขาและหลอดเลือดดํา ทําใหเลือดคั่งอยูที่ขาและเทานอยลงจึงมีผล
โดยตรงในการลดอาการขาบวม
สวนใหญแลวถุงเทาผายืดจะใชงานไดประมาณ 3-6 เดือน หากเมื่อใดรูสึกวาใสถุงเทาแลวยืดได
งาย หรือรูสึกวาถุงเทายืดรัดไมแนน แสดงวาถึงเวลาที่ผูปวยตองเปลี่ยนถุงเทาใหม การใส ถุงเทาผายืดควร
ตรวจใหแนใจวาขอบบนของถุงเทาอยูต่ํากวาขาพับหรือขาหนีบไมนอยกวา 2 นิ้ว เพราะหากถุงเทายาว
เกินไปจะขัดขวางการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดดํา และถุงเทาผายืดไมควรมีรอยยน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่ขอเทาดานหลังเขาและบริเวณใกลสะโพก รอยยนเหลานี้อาจกดทับใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก
การขยับถุงเทาเพื่อขจัดรอยยนนั้นใชเวลานิดเดียว
ภาวะอันตรายที่ควรพบแพทย
คุณควรพบแพทยเมื่อมีอาการดังตอไปนี้
 เริ่มมีอาการเจ็บหนาอก หรือหายใจขัด
 มีเลือดออกมาก มีจ้ําเลือดหรือจ้ําเขียวขนาดใหญ
 ปสสาวะมีเลือดปน
 ขาบวมเพิ่มมากขึ้น
โรคหลอดเลือดดําที่ขาตีบเรื้อรัง
อาการ
เมื่อลิ้นภายในหลอดเลือดดําเกิดความผิดปกติ หรือเกิดการอุดตันของหลอดเลือดดํา ขาของคุณ
จะบวมเนื่องมาจากเลือดที่คั่งอยูในบริเวณขา เมื่อเวลาลวงเลยไปคุณจะเริ่มเกิดอาการหลอดเลือดดําที่ขา

ตีบเรื้อรัง ภาวะนี้ไมสามารถหายขาดได แตก็ยังสามารถดูแลเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของคุณ
หลักสําคัญคือการดูแลปองกันไมใหขาบวมมากจนกอใหเกิดแผลที่ขาขึ้น
อาการดังกลาวสามารถสังเกตพบวา หากคุณนั่งหอยขา
หรือยืนติดตอกันเปนเวลานานคุณอาจรูสึกชาที่ขา หรือรูสึกวา
ขาหนัก อาจพบอาการบวมที่ขอเทา เมื่อขาบวมมากขึ้นผิวหนัง
บริเวณดังกลาวจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เชน มีจุดแดงหรือจุดสี
น้ําตาล ผิวหนังของคุณอาจดูหนา หยาบ อาจมีสะเก็ด และมี
อาการคัน หากอาการดังที่กลาวมาถูกละเลยขาของคุณอาจเกิด
แผลขึ้นในเวลาตอมา
การปองกันการเกิดแผล
 การที่จะปองกันไมใหเกิดแผล ตองปองกันไมใหเลือดดําคั่ง และพยายามใหเลือดดําสามารถ
ไหลเวียนกลับหัวใจไดสะดวก หมั่นยกขาสูง ออกกําลังกายทุกวัน ใสถุงเทาผายืดเพื่อรัดขาไวทุก
วัน ลดน้ําหนักตัวสวนที่เกินอยู
 หากตองยืนหรือนั่งนานๆ ควรหาเวลาเดินยืดเสนยืดสาย เชน ขยับนิ้วเทา ขอเทา ยืนบนสนเทา
หรือขยับตัวเมื่อตองนั่งทํางานติดตอกันเปนเวลานานๆ
 หากทานปลอยใหขาบวมโดยไมดูแล เลือดที่คั่งอยูบริเวณขาและขอเทาจะเริ่มซึมและรั่วออกมา
ยังเนื้อเยื่อโดยรอบ เนื้อเยื่อเหลานี้จะแตกตัวและปริแยกออก ทําใหเกิดเปนแผลไดในขนาดและ
รูปรางตางๆ กัน แผลสวนใหญมักพบบริเวณดานในของขอเทา
การปองกันไมใหเกิดการติดเชื้อที่แผล
เพื่อชวยใหแผลแหงและหายเร็วขึ้นสามารถทําไดโดย
 ไปพบแพทยเสมอ แพทยจะแนะนําวิธีการดูแลรักษาแผล
 หมั่นยกขาสูง เนื้อเยื่อที่ไมปกติยิ่งตองการออกซิเจนจากกระแสเลือดมากเพื่อทําการซอมแซม
บาดแผล แตเลือดจะไหลเวียนไดไมดีหากขายังบวมอยู ควรยกขาสูงเปนเวลา 15 นาที ทุกๆ
4 ชั่วโมง และอยาลืมยกขาสูงภายหลังการออกกําลังกายเชนกัน

 การเดินเปนการออกกําลังกายที่ดีที่สุดที่จะชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเพราะเปนการ
บริหารกลามเนื้อนอง เมื่อกลามเนื้อนองทํางานก็จะสงเสริมใหเลือดไหลเวียนกลับหัวใจไดดีขึ้น
เมื่อคุณจะเริ่มการเดินออกกําลังกาย ควรตองปรึกษาแพทยประจําตัวกอนเสมอ เพื่อแพทยจะได
แนะนําวาควรเดินออกกําลังเปนระยะทางยาวเพียงใด นานแคไหน ควรหมั่นเดินออกกําลังกายทุกวัน
ระยะเวลาที่เดินออกกําลังกายรวมทั้งวันประมาณครึ่งชั่วโมง
ขณะเดินก็เดินสบายๆ ไมตองรีบ เดินไปคุยไปไดยิ่งดี ที่สําคัญอยาลืมใสถุงเทาผายืดเสมอกอน
ออกไปเดิน และควรยกขาสูงเมื่อเดินออกกําลังกายเรียบรอยแลวทุกครั้งเพื่อปองกันไมใหเลือดคั่งอยูที่เทา
ภาวะอันตรายที่ควรติดตอพบแพทย
เมื่อมีอาการเหลานี้คุณควรรีบไปพบแพทยโดยดวนที่สุด
 ปวดขามากขึ้น หรือมีไข
 น้ําเหลืองที่ซึมจากแผลมีสีหรือกลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม
 ขาบวมขึ้นอยางรวดเร็ว หรือรูสึกวาผาพันแผลแนนเกินไป

-โรคแผลกดทับ
แผลกดทับ พบไดบอยในผูปวยที่ไมสามารถเคลื่อนไหวไดเอง หรือ นอนบนเตียงคนไขนานๆ ทําให
ผิวหนังบางสวนถูกกดทับ อยางตอเนื่อง ทําใหเลือดไมสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหนังที่ถูกกดทับ ได
อยางสะดวก ทําใหผิวหนังเปนรอยแดง และมีการแตกทําลายของผิวหนัง จากระดับที่1 เรื่อยไปจนถึง
ระดับ4
อาการ
ระดับแผลกดทับ
 ระดับ 1 ผิวหนังไมมีการฉีกขาด แตเปนรอยแดงเมื่อกดบริเวณรอยแดงไมจางหายภายใน

30 นาที ดูแลรักษาโดยปองกันแรงเสียดทานและการกดทับโดยใชอุปกรณที่ชวยลดแรงกดทับ เชน หมอน
เจลโฟม ที่นอนลม, เปลี่ยนทาทุก 2 ชั่วโมง ทาโลชั่นหรือครีมในผูปวยที่มีผิวหนังแหง ดูแลผิวหนังไมให
เปยกชื้น กระตุนใหมีการเคลื่อนไหวบอยๆ
 ระดับ 2 ผิวหนังสวนบนหลุดออก ฉีกขาดเปนแผลตื้น มีรอยแดงบริเวณเนื้อเยื่อ รอบๆ มี
อาการปวด บวม แดง รอน มีสิ่งขับหลั่งจากแผลปริมาณเล็กนอย หรือปานกลาง การดูแลรักษาใหดูแล
เหมือนระดับที่ 1 เพื่อปองกันไมใหมีแผลเพิ่ม เช็ดรอบๆแผลดวย Alcohol 70 % และใชsilver
sulfadiazine ปดดวยผาก็อส ใชวาสลีนทาผิวหนังรอบแผลเพื่อปกปองผิวหนังไมใหเกิดการเปยกแฉะ
ควรหลีกเลี่ยงการใชน้ํายา Povidine เช็ดแผล
 ระดับ 3 มีการทําลายผิวหนังถึงชั้นไขมัน มีรอยแผลลึกเปนหลุมโพรง มีสิ่งขับหลั่งออก
จากแผลมาก อาจมีกลิ่นเหม็น
 ระดับ 4 มีการทําลายถึงเสนเอ็น กลามเนื้อ กระดูก แผลเปนโพรง มีสิ่งขับหลั่งออกจาก
แผลมาก มีกลิ่นเหม็น
แผลกดทับระดับที่ 3, 4 ควรปรึกษาแพทยเพื่อพิจารณาเลือกวิธีการ การเลือกใชวัสดุในการใส
แผลใหถูกตองเหมาะสมในแผลแตละชนิด

(KCI’s Pressure Ulcer Assessment Tool, 2002)

การปองกันและการดูแลแผลกดทับ
การจัดทานอน
1.ควรเปลี่ยนทานอนอยางนอยทุก 2 ชั่วโมง เพื่อใหสวนใดสวนหนึ่งของรางกายไมรับแรงกดนาน
เกินไป ถาเปลี่ยนทานอนแลวรอยแดงบริเวณผิวหนังไมหายภายใน 30 นาทีอาจจะพิจารณาใหเปลี่ยนทา
นอนไดบอยขึ้น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนทานอน เชน นอนหงาย นอนตะแคงซาย นอนตะแคงขวา
สลับกันไป
การนอนตะแคง ควรจัดใหนอนตะแคง กึ่งหงาย ใชหมอนยาวรับตลอดแนวลําตัว รวมทั้งบริเวณ
ขอเขา ขอเทา ควรทําใหสะโพก ทํามุม 30 องศา และใชหมอนรองตามปุมกระดูก และใบหู
การนอนหงาย ควรมีหมอนสอดคั่นระหวางหัวเขา ตาตุมทั้ง 2 ขาง ขา 2 ขาง และรองใตนองและ
ขาเพื่อใหเทาลอยพนพื้นไมกดที่นอน
การจัดทานอนศีรษะสูงไมเกิน 30 องศา แตถาจําเปนศีรษะสูงเพื่อใหอาหาร หลังจากใหอาหาร
30 นาที – 1 ชั่วโมง ควรลดระดับลงเหลือ 30 องศา

กรณีที่นั่งรถเข็น ควรใหมีเบาะรองกน และกระตุนใหเปลี่ยนถายน้ําหนักตัว หรือยกกนลอยพน
พื้นที่นั่งทุก 30 นาที
2.การใชอุปกรณลดแรงกด อุปกรณลดแรงกดอยูกับที่ เชน ที่นอนที่ทําจาก เจล โฟม ลม น้ํา
หมอน เปนตน อุปกรณลดแรงกดสลับไปมา เชน ที่นอนลม ไฟฟา
3.การดูแลผิวหนัง ผูปวยที่มีผิวหนังแหง ควรหลีกเลี่ยงการใชน้ําอุน หลังทําความสะอาดรางกาย
ควรทาโลชั่น 3-4 ครั้ง / วัน เพื่อปองกันผิวหนังแตกแหง ผูปวยที่ควบคุมการขับถายไมได ควรทําความ
สะอาดทุกครั้ง ที่มีการขับถาย และซับใหแหงอยางเบามือ ทาวาสลีน หรือ Zinc paste ใหหนาบริเวณ
ผิวหนังรอบๆทวารหนัก แกมกนทั้ง 2 ขาง เพื่อปองกันผิวหนังเปยกชื้น
4.สงเสริมการเคลื่อนไหวของรางกายโดยการออกกําลังกาย ระวังอุบัติเหตุที่เกิดกับผิวหนัง เชน
การกระแทก ของมีคม เปนตน
5.จัดสิ่งแวดลอมเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก เพื่อไมใหผิวหนังอับชื้น
6. หลีกเลี่ยงการนวดปุมกระดูกโดยเฉพาะที่มีรอยแดง จะทําใหการไหลเวียนลดลง
7.หลีกเลี่ยงการใชความรอนประคบบริเวณผิวหนังที่มีความรูสึกนอย หรือออนแรง
8.ดูแลผาปูที่นอนใหสะอาดแหง และเรียบตึงเสมอ เพื่อลดความเปยกชื้นและลดแรงเสียดทาน
จัดเสื้อผาใหเรียบ
9.หลีกเลี่ยงการนอนทับตะเข็บเสื้อ และปมผูกตางๆเพื่อลดแรงกดบริเวณผิวหนัง
10.ไมนวดหรือใชความรอนประคบหรือใชสบูกับผิวหนังที่มีรอยแดง
11.ไมใชหวงยางเปาลมรองบริเวณปุมกระดูกเพราะจะทําใหเลือดไปเลี้ยงไดไมดีทําใหเกิดแผลได
และไมควรใชถุงมือใสน้ํารองบริเวณปุมกระดูก เพราะอาจแพยางได
12.การเคลื่อนยายผูปวยควรใชแรงยกไมควรใชวิธีลาก ไมควรเคลื่อนยายตามลําพังถาผูปวย
ชวยเหลือตัวเองไมได ขณะเคลื่อนยายโดยการใชรถเข็น ควรสวมรองเทาหุมสนทุกครั้ง และรัดสายรัดกัน
เทาตกเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุขณะเคลื่อนยาย

13.ผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมไดไมควรอยูในทานั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง
14.ภาวะโภชนาการ ถาผูปวยรับประทานอาหารไดนอยหรือรับประทานอาหารไมไดเลยควร
พิจารณาใสสายยางใหอาหาร ควรเพิ่มอาหารประเภทโปรตีนเพื่อสงเสริมการหายของแผล เชน นม ไข
เนื้อสัตวตางๆ วิตามินซี เชน สม ผัก ผลไมสด มีผลตอการหายของแผล ชวยเพิ่มภูมิคุมกัน และปองกัน
การทําลายเนื้อเยื่อ วิตามินเอไดแก นม ไข ผักคะนา ผักใบเขียว เปนตน ชวยใหแผลหายเร็วขึ้น สังกะสี
เชน หอยแมลงภู เมล็ดทานตะวัน ชวยในการสังเคราะหโปรตีน สรางคอลลาเจน

-โรคแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน
การเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน (Diabetic foot ulcer)มีกลไกที่สําคัญอยู 3ประการ
คือ มีการชาของเทา (Neuropathy) มีการตีบตันของหลอดเลือดแดงทําใหเกิดการขาดเลือดของเทา
(Ischemia) และมีการติดเชื้อแทรกซอนเขามา(Infection)
สาเหตุสําคัญที่สุดของการเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน เนื่องจากการชา ของเทา ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บของเทาโดยที่ผูปวยไมรูตัว จึงทําใหการบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลานาน
รวมทั้งเกิดการอักเสบติดเชื้อแทรกซอนเขามาในขณะเดียวกันผูปวยไมมีอาการเจ็บปวดจากการอักเสบ จึง
ทําใหละเลยการรักษา ทําใหการอักเสบลุกลามไปมาก จนบางครั้งสายเกินไปที่จะรักษาเก็บขาไวได การชา
ของเทาเปนภาวะแทรกซอนที่พบบอยที่สุดในผูปวยโรคเบาหวาน คือประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวยทั้งหมด
สวนใหญผูปวยมักไมทราบ แตมีบางรายที่รูสึกชาที่เทาหรือรูสึกผิดปกติอยางชัดเจน หลักฐานที่ชัดเจนคือ
ผูปวยเกิดมีแผลแตไมเจ็บ(painless ulcer)หรือมีบาดแผลแตไมรูตัวจนกระทั่งมาเห็นภายหลัง
การเกิดการตีบตันของหลอดเลือดแดงขนาดกลางและใหญ ที่ขา มักเกิดจาก ภาวะหลอดเลือด
แดงแข็งตัว(atherosclerosis) ซึ่งกระบวนการเกิดนั้น ในผูปวยที่เปนเบาหวานและไมไดเปน
เบาหวาน ไมแตกตางกัน แตตางกันในเรื่องของอายุ ผูปวยเบาหวานเริ่มเปนตอนอายุนอยกวา และเกิดขึ้น
รวดเร็วกวา รวมทั้งมักจะเกิดกับหลอดเลือดขนาดกลางและเล็ก ทําใหเกิดการขาดเลือดของเทา(
Ischemia) ระดับของออกซิเจนในเนื้อเยื่อรอบแผลต่ํา มาก ทําใหการหายของแผลเกิดไดยาก
กลายเปนแผลเรื้อรังที่มีเนื้อเนาตายไปเรื่อยๆมากขึ้น และเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมาจากการที่รางกายมี
ระบบภูมิคุมกันบกพรองไป การติดเชื้อลุกลามไปอยางรวดเร็ว ยิ่งมีเนื้อเนา ตายมากทําใหเปนแหลงเพาะ

เชื้อที่ดีทําใหการติดเชื้อรุนแรงมากขึ้น มีการติดเชื้อหลายชนิดพรอมกัน(polymicrobial
infections)
ผูปวยเบาหวาน มีโอกาสในการติดเชื้อสูงกวาประชากรปกติ จากการศึกษาวิจัยพบวา ผูที่เปน
เบาหวานมานานและควบคุมระดับน้ําตาลไมดี ทําใหระบบภูมิคุมกันโรคของรางกายเสื่อมไป ทําใหไม
สามารถทําลายเชื้อได การอักเสบจึงลุกลาม ผูปวยเบาหวานยังมีปญหาการขาดเลือดของเนื้อเยื่อจากการ
ตีบตันของหลอดเลือดแดง ทําใหการหายของแผลเปนไดยากดังที่กลาวมาแลว
อาการ
อาการและอาการแสดงที่พบได คือ อาการปวดขา เดินแลวปวดตองหยุดพัก(intermittent
claudication) แตผูปวยหลายรายไมปวดเนื่องจากมีอาการชา( neuropathy )รุนแรงรวมดวย
อาจมีเทาเย็นซีด ปวดเทาตอนกลางคืน และเปนมากขึ้นจนถึงขั้นปวดตลอดเวลา อาการดีขึ้นเมื่อหอยเทา
ลงต่ํา อาการแสดงถึงการขาดเลือด (trophic signs) เชน ชั้นของไขมันบางลง ผิวหนังบางและดูมัน
เงา บางจุดมีแหงแตก ขนบริเวณหลังนิ้วเทารวงหลุดออกหมด เล็บเทาหนามากผิดปกติ และขาดเลือด
อยางรุนแรงจนมีการเนาตายของนิ้วเทาเกิดขึ้น (digital gangrene)
ในกรณีที่ติดเชื้อรวมดวยมีการอักเสบ บวมแดง รอนโดยรอบแผล ลามออกไปอยางรวดเร็ว อาจ มี
เนื้อเนาตายลุกลามลงไปในเนื้อเยื่อสวน มีหนองอยูจํานวนมาก ถาติดเชื้อรุนแรงจะ มีอาการ ไขสูง หนาว
สั่น ขาดน้ํา ชีพจรเบาเร็ว ความดัน โลหิตต่ําถึงขั้นเสียชีวิตได
การปองกันการเกิดแผล
การปองกัน เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุด แนะนําใหผูปวยเบาหวาน โดยเฉพาะผูปวยที่มี
อาการชาที่เทาแลว หรือมีเทาผิดรูปไป หลีกเลี่ยงการเดินเทาเปลา และใสรองเทาพื้นนุมที่หุมนิ้วเทามิดชิด
ไมคับไมอับชื้น รองเทาชนิดพิเศษชวยลดแรงกดที่เทาไดดี เชน total contact cast with cast
heel ,therapeutic shoes ชนิดตางๆ สามารถลดแรงกดที่บริเวณลงน้ําหนักเชนที่ head of
metatarsal bones หรือที่สนเทา ไดมาก ระมัดระวังในการตัดเล็บอยาใหเกิดการบาดเจ็บ และทํา
การตรวจเทาตนเองกอนนอนทุกวัน วามีการอักเสบบวมแดง หรือเปนแผลหรือไม การปองกัน
โดยเฉพาะผูปวยกลุมที่มีความเสี่ยงสูง คือ

 ประวัติเปนเบาหวานมานานมากกวา 10 ป
 ประวัติการคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมดี หรือไมไดรับการรักษา
 เพศชาย
 มีอาการชาที่เทา
 มีการผิดรูปของเทาใหเห็น(foot deformity)
 ประวัติเคยเปนแผลที่เทาและถูกตัดนิ้วเทามาแลว
 การวัดแรงกดที่ฝาเทา พบวาสูงกวา 65 N/cm2
 การวัดความรูสึกตอการสั่นสะเทือนโดยใชอุปกรณวัดพบวามากกวา 25 volt แลวยังไม
รูสึก

