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บทน า 
 การเกิดแผลที่เท้าเป็นภาวะแทรกซ้อนอันดับต้นของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถเกิดข้ึนได้และส่งผลให้
เกิดภาวะอ่ืน ๆ เช่น ภาวะติดเชื้อ การสูญเสียอวัยวะที่สูงขึ้น ซึ่งอาจท าให้มีอัตราการเสียชีวิต และส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยที่สูงขึ้น ทั้งนี้โรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี มีผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าและมีความเส่ียง
สูงต่อการสูญเสียอวัยวะจ านวนมาก จากการประชุมในงาน PCT ศัลยกรรม เดือนกันยายน 2560 ได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาทางด้านนี้ ทางผู้รับผิดชอบโครงงานนี้จึงน าเสนอให้มีการตรวจเท้าด้วยนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์เอง
ได้ ต้นทุนต่ าและน าไปสู่การปอองกันการเกิดแผลที่เท้าด้วยวิธีการ off loading อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเป็น
นวัตกรรมการตรวจเท้าด้วย Podoscope แบบใช้แสงที่ผลิตขึ้นเอง โดยที่การตรวจเท้าที่ได้นี้จะท าให้สามารถ
แนะน าผู้ป่วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท้าไปผลิต insole 
เพ่ือ off loading ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในรายนั้น ๆ ได้อีกทาง ซึ่งเป็นการปอองกันการเกิดแผลที่เท้าที่เพ่ิมมาก
ขึ้นและท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าได้รับการคัดกรองประเมินแนวโน้มความเส่ียงที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน าการดูแลเท้าในกรณีท่ีเท้ามีความผิดปกติ และเป็นการกระตุ้นผู้ป่วยให้มีความ

สนใจที่จะดูแลเท้าของตนเอง 
3. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาผลิต insole ในการ off loading ให้ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ได้รับ insole สามารถยืนเดินได้ดีขึ้น 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการผลิตนวัตกรรมเพ่ือศึกษาน าร่อง โดยท าการทดสอบกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่
เท้าท่ีมีความเส่ียงสูงที่จะสูญเสียอวัยวะจ านวน 4 คน ซึ่งได้รับการคัดกรองโดยแพทย์และส่งต่อเพ่ือปรึกษานัก
กายภาพบ าบัด ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าและมีความเส่ียงสูงที่จะสูญเสียอวัยวะ โดยแพทย์ท าการ
ประเมินและเห็นสมควรส่งต่อกายภาพบ าบัดเพ่ือท าการตรวจเท้า แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
ทั้งท่ีมาจากคลินิกเบาหวานและโครงการคลินิกดูแลเท้ารุ่น 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 
จ านวน 4 คน 
ขั้นตอนการผลิต Podoscope แบบใช้แสง 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ กระจกอะคริลิก ขนาด 4040 ซม. จ านวน 1 แผ่น, ไม้แผ่น จ านวน 1 ชุด, ชุด
หลอด LED, ตะปู, ค้อน, เล่ีอย, เทปกาวสองหน้า, เทปพันสายไฟ, แผ่นรองกันล่ืน, ชุดนอต 16 ชุด และ
กล้อง Go Pro 
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2. เล่ือยไม้ยาว 45 ซม. จ านวน 4 ชิ้น, ความยาว 21 ซม. จ านวน 4 ชิ้น และความยาว 

19.5 ซม. จ านวน 8 ชิ้น 
3. ประกอบโครงขาตั้งด้วยไม้ยาว 19.5 ซม. 2 ชิ้น ประกบกันกับไม้ยาว 21 ซม. 1 ชิ้น ด้วยชุดนอต พร้อม

ติดแผ่นรองกันล่ืนที่ปลายบนและปลายล่างของโครงขาตั้ง 
4. ประกอบโครงข้างด้วยไม้ยาว 45 ซม. ทั้ง 4 ด้าน ด้วยตะปู 
5. ติดหลอด LED ที่ขอบข้างของกระจกอะคริลิกและปิดทับด้วยเทปพันสายไฟ 
6. ติดชุดปลั๊กหลอด LED ที่ขาตั้ง ด้วยเทปกาวสองหน้า 

วิธีการทดลอง 
1. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการส่งตัวจากแพทย์เพ่ือประเมินเท้าเบาหวานมาที่แผนกกายภาพบ าบัด 
2. เก็บข้อมูลผู้ป่วยเบ้ืองต้น ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ HN 
3. ผู้ป่วยท าการยืนบน Podoscope แบบใช้แสง โดยยืนให้เท้าอยู่ระดับเดียวกันกับไหล่ทั้ง 2 ข้าง นัก

กายภาพบ าบัดท าการดูภาพที่ได้จากจอมอนิเตอร์และถ่ายภาพ 
4. ขณะที่ยืนอยู่บน Podoscope จะอธิบายถึงโครงสร้างตั้งแต่ระดับศีรษะ แนวกระดูกสันหลัง ไหล่สะโพก 

เข่า ข้อเท้าและเท้า, ความชื้น, การลงน้ าหนักท่ีเกิดข้ึน และแนะน าวิธีการแก้ไขด้วยวิธีการ off loading 
5. ผู้ป่วยลงจาก Podoscpoe และนั่งรอ 
6. นักกายภาพบ าบัดท าการผลิต insole ใหม่ให้ผู้ป่วย ท าการทดสอบใช้และประเมินผล 
7. การเก็บข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพถึงการยืนเดินของผู้ป่วย 
ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 คน (ชาย 2 คน, หญิง 2 คน) อายุระหว่าง ปี ผู้ป่วยมีแผลที่เท้าระดับ 3, ผู้ป่วย
ถูกตัดกลางเท้าจ านวน 2 คน และผู้ป่วยถูกตัดนิ้วโปองจ านวน 2 คน ผู้ป่วยทุกคนได้รับการตรวจเท้าด้วย 
Podoscope แบบใช้แสง รวมทั้งได้รับความรู้และแนะน าการลงน้ าหนักเท้า ก่อนท าการตรวจผู้ป่วยไม่สามารถ
เดินได้ต้องใช้รถเข็นจ านวน 2 คน, ผู้ป่วยใช้ walker จ านวน 1 คน และผู้ป่วยใช้ cane จ านวน 1 คน ผู้ป่วย
ทุกคนมีอาการปวดขณะยืนหรือเดิน (VAS = 8-10) หลังท าการตรวจและใช้ insole พบว่าผู้ป่วยสามารถยืนได้
โดยไม่ปวดทุกคน, สามารถเดินได้ทุกคนโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วย และมีอาการปวดลดลงขณะเดิน (VAS = 0-5) 
การทดลองในครั้งนี้ใช้งบประมาณจากการผลิต Podoscope เป็นจ านวนเงินประมาณ 5,000 บาท และการ
ผลิต insole 4 ชุด เป็นจ านวนเงิน 120 บาท รวมทั้งหมดประมาณ 5,120 บาท 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี้เป็นการตรวจเท้าด้วย Podoscope ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าและมีความเส่ียงสูงที่
จะสูญเสียอวัยวะและผลิต insole ตามลักษณะเท้าของผู้ป่วย จะเห็นว่าเป็นการตรวจที่ง่าย ใช้เวลาไม่นาน 
เห็นภาพถึงปริมาณการลงน้ าหนักอย่างชัดเจน ท าให้ผู้ตรวจสามารถท านายการด าเนินโรคของเท้าผู้ป่วยได้ ซึ่ง
ส่งผลให้การแก้ไขด้วย insole มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ี ผู้ป่วยสามารถยืนเดินได้อย่างอิสระมากข้ึน ใช้
ชีวิตประจ าวันได้มากขึ้นด้วยราคาต้นทุนท่ีต่ าในหลักสิบบาทต่อเท้าหนึ่งข้างและท าได้จริง 

นอกจากนี้ยังสามารถน า Podoscope แบบใช้แสง ใช้ในกลุ่มอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น ประเมินอาการปวดฝ่า
เท้า ประเมินการลงน้ าหนักที่ผิดปกติมาจากโครงสร้างอ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้สามารถน ามาต่อยอดการศึกษาได้อีก
มากมายในอนาคต 

 

 

 




