


1.ความหมายของ  callus

2.สาเหตกุารเกิด callus 

3.ขอ้เสียของ callus 

4.การจดัการและป้องกนั callus



Callus (หนงัแข็ง/หนงัดา้น) เป็นลกัษณะของการหนาตวัของผวิหนงัที่มากกว่า

ปกต ิมกัจะมลีกัษณะหนาและแข็งกว่าผวิหนงับริเวณใกลเ้คียง

พบในผูป่้วยเทา้เบาหวานชนดิเสน้ประสาทเสื่อม (Neuropathic DM Foot) มักเกิด
บริเวณต ำแหน่งที่รับน ำ้หนัก ได้แก่ first, third and fifth  metatarsal และ big toe



-Callus มกัพบในผูป่้วยเบาหวานที่มเีสน้ประสาทสว่นปลายเสื่อม  (peripheral 

neuropathy) ซ่ึงเป็นกลุม่ที่พบมากที่สดุ เกดิจากความบกพร่องในการท างานของ

เสน้ประสาทสว่นปลาย ทัง้ sensory, motor  และ autonomic function ท าใหเ้ทา้ผดิรปู 

จดุรบัน า้หนกัเปลี่ยน  ท าใหม้แีรงกดที่ผวิหนงัทีส่งูขึน้ เกดิเป็น callus



- เมือ่เดนิลงน า้หนกัที่เทา้ที่ม ีcallus แรงกดที่ใต ้ callus เพิ่มขึน้จากแรงกดปกต ิ

30% จะไปลดการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงผวิหนงั ท าใหเ้นือ้เยื่อเกดิการขาด

เลือดและเกดิแผลใต้ callus  ดงัค ากล่าว “today callus tomorrow ulcer” 

(Chayaphon Siriniyomchai, 2021)

จากงานวิจยัพบว่า callus  เป็นปัจจยัหนึง่ที่มคีวามสมัพนัธ์

กบัการเกดิแผลที่เทา้อย่างมนียัส าคญัทางสถิต ิ(p < .05)

(Pansap K, 2009)



1. ซกัประวตัแิละตรวจเทา้เพื่อประเมนิความเสี่ยงตอ่การเกดิแผลที่เทา้

1.1 การซกัประวตั ิอาการที่เกดิจากภาวะประสาทสว่นปลายเสื่อม 

ไดแ้ก ่อาการเหมอืนรูส้ึกถกูไฟช็อตที่นิว้เทา้ ความรูส้ึกชาๆ หนกัๆ เดนิ

เหมอืนไมไ่ดส้มัผสัพื้น หรือเดนิแลว้รองเทา้หลดุออกจากเทา้โดยไมร่ ูส้ึก และ

ซกัประวตัแิผลที่เทา้ หรือเคยถกูตดันิว้ หรือบางสว่นของเทา้หรือไม ่ประวตัิ

การใส่รองเทา้

Callus care for diabetic foot patients is important for preventing and reducing 

the risk of diabetic foot amputation. (Chayaphon Siriniyomchai, 2021)



1.2 การตรวจลกัษณะการผดิรปูของเทา้ (foot deformity)

มนีิว้หวัแมเ่ทา้เอียงเขา้หานิว้อื่นๆ (bunions) นิว้เทา้ งอจิก

พื้น (claw toes) การอ่อนแรงหรือฝ่อลีบของกลา้มเนือ้ เทา้ 

ตรวจผวิหนงัทัว่ทัง้เทา้

Bunion
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1.3 ประเมนิ sensation ของเทา้โดยใช ้monofilament 4 ต าแหนง่ (big

toe,  first, third และ fifth metatarsal)
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1.4  ประเมนิหลอดเลือด โดยคล าชพีจร 2 ต าแหนง่ 

(dorsalis pedis และ posterior tibial)  
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2. Trim callus  (ขดูหนงัแข็ง)

1) เตรียมอปุกรณท์ี่จะใชก้ าจดั callus  ไดแ้ก ่  

- ใบมดีเบอร ์10 หรือ 15 และดา้มมดีเบอร ์3, 4

- set dressing

- NSS

- ถงุมอื disposable

2) ใหข้อ้มลูกบัผูป่้วย เพื่อใหค้วามยินยอม



• 4) Trim callus with blade ใชก้ารขดูหนงัแข็งในแนวขนาน (แทนการเฉือนหรือตดั)

5) protect  skin with barrier cream, olive  oil, 

Vasaline, lotion

3) gauze/ส าลี ชบุ NSS  ปิดทบั callus  ประมาณ 30 นาที เพ่ือให ้callus อ่อนนุม่ขึน้ 

ขดูไปในทิศทางเดยีวกนั ขณะขดูควรสงัเกตสีของหนงัดา้น 

ถา้หนามากจะมสีีเหลืองเขม้ เมือ่ขดูหนงัแข็งจนบางลง                

สีของหนงัจะจางลง 



อปุกรณ ์Trim callus

Cr. รปูภาพ   พว. จนัทิมา สินมณีรตัน ์ รพ.วชิระภเูก็ต 



ขอ้หา้มในการ Trim callus 

1. หา้มออกแรงเฉือนหนงัดา้นเพราะจะเกดิแผลขึน้ เพราะหนงัแข็งจะ

ไมม่คีวามยืดหยุน่เหมอืนผวิหนงัปกต ิที่จะยน่ตามใบมดี 

2. ไมค่วรใชก้รรไกรตดัเล็บหรือกรรไกรตดัหนงั ตดัเล็มเนือ้ออก เพราะ

อาจท าใหเ้กดิแผลได้

ขอ้ควรระวงัในการ Trim callus

1.ควรสอบถามประวตักิารไดร้บัยาตา้นการแข็งตวัของเลือด เพื่อเพิ่ม

ระมดัระวงัในการลงน า้หนกัขณะขดูหนงัแข็ง 

2.ควรมสีมาธิขณะขดูหนงัแข็งตลอดเวลา 

3. ขณะขดูหนงัแข็งแลว้มเีลือดซึมออกมาควรหยดุทนัที



3. กรณีท่ีมีแผล  Dressing ดว้ยวสัดปิุดแผลท่ีเหมาะสม  

เชน่ Hydrogel + Foam 2 ครัง้/สปัดาห์

Off-loading with felted foam dressings



4. ใหค้ าแนะน าในการปฏิบติัตวัเพ่ือป้องกนัการเกิด callus ซ ้า

1) ท าความสะอาดเทา้ทกุวนั ดว้ยน า้สะอาด และสบู่อ่อน วนัละ 2 ครัง้ 

2)  ส ารวจเทา้อย่างละเอียดทกุวนั โดยเฉพาะฝ่าเทา้ส่วนหนา้ ว่ามหีนงั

ดา้นแข็งเกดิขึน้หรือไม่

3)  หากพบผวิแหง้ควรใชค้รีมทาบางๆ แตไ่มค่วรทา บริเวณซอก

ระหว่างนิว้เทา้ 

4 ) หลีกเลี่ยงการเดนิเทา้เปลา่หรือสวมรองเทา้ที่ท าดว้ย ยางหรือ

พลาสตกิเนือ่งจากมโีอกาสเกดิการเสียดสีเป็นแผลไดง้า่ย 



5) เลือกสวมรองเทา้ที่มขีนาดพอด ีถกูสขุลกัษณะ เหมาะสมกบัรปู

เทา้ และท าจากวสัดทุี่นุม่ ควรเป็นรองเทา้หุม้สน้และมีแผน่รองเทา้ 

(insole)

6)หา้มตดัหนงัแข็งดว้ยตนเอง รวมทัง้หา้มใช ้สารเคมใีดๆ ลอก

หนงัแข็ง 

7) ควรมาพบพยาบาลตามที่นดัหมาย เพื่อประเมนิหนงัแข็ง

4. ใหค้ าแนะน าการปฏิบติัตวัเพ่ือป้องกนัการเกิด callus ซ ้า (ต่อ) 




