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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงบรรยายครั้งนี้เพื่ออธิบายพฤติกรรมการดูแลเท้า ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพและ
การสนับสนุนทางสังคมในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ ออานาจ
ควบคุมทางสุ ขภาพ
การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
ทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 ถึง เดือนตุลาคม 2549 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นผูป้ ่ วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้าอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปซึ่งเข้ารับการรักษาในแผนกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วย
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** อาจารย์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส
้ ู งอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*** รองศาสตราจารย์ประจาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ศัลยกรรมหญิงและชายโรงพยาบาลพระพุทธบาทและโรงพยาบาลสระบุรี จานวน 84 ราย การเลือก
กลุ่มตัวอย่างทาโดยใช้เกณฑ์คดั เข้าและเกณฑ์คดั ออก เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเท้าอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 1.14, S.D. = 0.79),
คะแนนเฉลี่ยความเชื่ ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเองและบุคคลที่มีอานาจอยูใ่ นระดับสู ง ( X
= 2.53, S.D. = 0.70 และ X = 2.78, S.D. = 0.51, ตามลาดับ) และจากสิ่ งอื่นระดับปานกลาง ( X =
2.09, S.D. = 0.90) คะแนนเฉลี่ยการสนับสนุ นทางสังคมอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.61, S.D. = 1.03)
นอกจากนี้ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเอง ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจาก
บุคคลที่มีอานาจและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุ ขภาพจากบุคคลที่มี
อานาจและการสนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ่ วยเบาหวาน
ที่มีแผลที่เท้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = 0.532, r = 0.413 และ r = 0.449, p<0.05, ตามลาดับ)
คาสาคัญ: ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพ การสนับสนุนทางสังคม แผลที่เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวาน
Abstract
This study was a descriptive research aimed at exploring foot care behaviors, health
locus of control and social support in diabetic foot ulcer patients while investigating the
relationships between the health locus of control, social support and foot care behaviors in
diabetic foot ulcer patients. The duration of this study was from April 2005 to October 2006
and the sample group consisted of type 2 diabetic patients over 20 years old with foot ulcers
who were treated at general surgical clinics, wound dressing rooms, female and male surgical
wards at Phraphutthabaj Hospital and Saraburi Provincial Hospital. The sample group of 84
diabetic foot ulcer patients was selected by inclusion and exclusion criteria. Data was
collected by answering a questionnaire and was analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The results were
that the mean score for foot care behaviors was at a moderate level ( X = 1.14, S.D. = 0.79).
The mean scores for the internal health locus of control and the power of others health locus
of control were at a high level ( X = 2.53, S.D. = 0.70 and X = 2.78, S.D. = 0.51,
respectively) and the mean score of the chance health locus of control was at a moderate level
( X = 2.09, S.D. = 0.90). The mean score for social support was at an optimum level ( X =
3.61, S.D. = 1.03). Furthermore, the internal and power of others health locus of control and

social support were positively and significantly correlated with good foot care behaviors (r =
0.532, r = 0.413 and r = 0.449, p<0.05, respectively).

ความสาคัญของปัญหา
แผลที่เท้าเป็ นภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญและพบได้บ่อยในผูป้ ่ วยเบาหวาน ซึ่ งแผลที่เท้าที่เกิดขึ้นจะเป็ น
ทางนาเชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกายโดยพบว่าร้อยละ 50 ของผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้ามีการติดเชื้ อที่แผล
(Lavery, Armstrong, Wunderlich, Boulton, & Tredwell, 2003) จากการติดเชื้อดังกล่าวกลายเป็ น
สาเหตุที่ทาให้ผปู้ ่ วยเบาหวานต้องถูกตัดขามากถึงร้อยละ 84 (Stanley & Turner, 2004) และผูป้ ่ วย
เบาหวานมีโอกาสถูกตัดขาเนื่ องจากเป็ นแผลเรื้ อรังมากกว่าคนทัว่ ไป 15-40 เท่า (หน่วยกลางโรคเบาหวาน
ศิริราช, 2547) การเกิดแผลที่เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานนั้นนอกจากจะนาไปสู่ การตัดเท้าและขาแล้ว ปั ญหาที่พบ
ได้บ่อย
คือ
กระบวนการหายของแผลที่ล่าช้าทาให้ไม่สามารถทานายผลของการรักษาที่แน่นอนได้
(Margolis, Kantor, & Berlin, 1999) ส่ งผลให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็ นจานวนมาก
สาหรับในประเทศไทยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแผลที่เท้าและถูกตัดขาโดยเฉลี่ยคิดเป็ น 80,000 บาท
ต่อการรักษาในโรงพยาบาล 1 ครั้งต่อราย (http://www.mcot.net/lady/query.php?id=251&type=2)
ส่ วนจานวนผูป้ ่ วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่ องแผลที่เท้าของประเทศไทยนั้นยังไม่มีหลักฐานยืนยัน
แน่นอนว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้แผลที่เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานยังส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ในด้านอื่นๆ ได้แก่ การขาดงาน ขาดรายได้ (ภาวนา กีรติยตุ วงศ์, 2544) ความเจ็บปวด นอนไม่หลับ ความ
ทุกข์ทรมานทั้งผูป้ ่ วยและครอบครัว การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันลดลง สู ญเสี ยภาพลักษณ์ ความเหนื่อยหน่าย
(Ribu & Wahl, 2004) ซึ่ งจากผลกระทบที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น มีความจาเป็ นที่ผป
ู ้ ่ วยต้องให้ความ
ร่ วมมือในการรักษาพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลประสบความสาเร็ จ
และลดผลกระทบต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้น
การรักษาพยาบาลแผลที่เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ต้องอาศัยการประสาน
ความร่ วมมือจากทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วย ทั้งนี้พฤติกรรมการดูแลเท้าที่ถูกต้องจะช่วยชะลอการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน ลดความรุ นแรงของแผลที่เท้า ส่ งเสริ มกระบวนการหายของแผล ส่ งเสริ มการไหลเวียน
ของเลือดไปที่เท้า ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดส่ งผลให้ลดความเสี ยหายของระบบภูมิคุม้ กันและหลอดเลือด
ทาให้กระบวนการหายของแผลเร็ วขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ ยงในการตัดเท้าและขา ลดความเหนื่ อยหน่ายต่อ
การเจ็บป่ วย ลดความรู ้สึกไม่แน่นอนต่อการเจ็บป่ วย ทาให้ความเครี ยดลดลงส่ งผลให้การทางานของระบบ
ต่างๆในร่ างกายทางานได้ดีข้ ึนนาไปสู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงมีการศึกษาถึงปั จจัยต่างๆที่อาจมีผลต่อ
พฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพ เป็ นต้น (Gotay et al.,
2004; Kaslungka, 2000) จากการศึกษาพบว่า ความเชื่ ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพ ดังเช่นการศึกษาของ Gotay และคณะ (2004) พบว่า บุคคลที่เชื่อว่าความ
เจ็บป่ วยเป็ นผลจากการกระทาของบุคคลที่มีอานาจและสิ่ งอื่นจะให้ความสาคัญกับการดูแลสุ ขภาพน้อย

ในขณะที่บุคคลที่เชื่อว่าความเจ็บป่ วยเป็ นผลจากการกระทาของตนเองนั้นจะให้ความสาคัญกับการดูแล
สุ ขภาพมากกว่า
และความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
(Kaslungka, 2000)

นอกจากนี้แล้วการสนับสนุนทางสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยช่วยสร้าง
แรงจูงใจและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคงไว้ซ่ ึงภาวะสุ ขภาพที่ดีและความเป็ นปกติสุข
ของชีวติ (Armour, Norris, Jack, Zhang, & Fisher, 2005) การสนับสนุนทางสังคมเปรี ยบเสมือนแหล่ง
ประโยชน์ของบุคคลจากสิ่ งแวดล้อมที่มีการปฏิสัมพันธ์กนั ในสังคม ทาให้บุคคลได้รับความรู ้ รู ้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่า มีความคาดหวัง มีความปลอดภัย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ลัทธิ ทางสังคมซึ่ งกันและกัน ได้รับความช่วยเหลือด้านวัตถุ สิ่ งของ ซึ่ งจะทาให้บุคคลเพิ่มความสามารถใน
การดูแลตนเอง (Orem, 1991)
จากสาเหตุและปั จจัยที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพ การสนับสนุนทาง
สังคมเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความเชื่ ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ่ วย
เบาหวานที่มีแผลที่เท้า
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. อธิ บายพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป
้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
2. อธิ บายความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพในผูป
้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
3. อธิ บายการสนับสนุนทางสังคมในผูป
้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
4. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแลเท้าใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
5. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป
้ ่ วยเบาหวาน
ที่มีแผลที่เท้า
สมมติฐานการวิจัย
1. ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป
้ ่ วย
เบาหวานที่มีแผลที่เท้า
2. การสนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป
้ ่ วยเบาหวานที่มี
แผลที่เท้า
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือวิจัย
เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพื้นฐานของทฤษฎีความเชื่อ
อานาจควบคุมทางสุ ขภาพและการสนับสนุนทางสังคม ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 แบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน และมีค่าความเที่ยง

ดังนี้ พฤติกรรมการดูแลเท้า (0.78) ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพ (0.77) และการสนับสนุนทางสังคม
(0.89)

วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั นี้ได้รับคารับรองจากคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนเกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยผูว้ จิ ยั นาหนังสื อแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยส่ งถึงผูอ้ านวยการของทั้งสอง
โรงพยาบาลเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล รวมถึงอธิ บายวัตถุประสงค์การวิจยั และรายละเอียดต่างๆแก่หวั หน้า
แผนกที่เข้าเก็บข้อมูลเพื่อขอความร่ วมมือ ต่อมาผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คดั เข้า/คัดออก (ผูว้ จิ ยั
หมุนเวียนเก็บข้อมูลทั้งสองโรงพยาบาลจนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนที่กาหนดไว้) ผูว้ จิ ยั แนะนาตนเอง
และอธิ บายรายละเอียดการวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทราบและสอบถามความยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั และให้เซ็น
ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ต่อมาให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากกลุ่ม
ตัวอย่างมีปัญหาทางด้านสายตาหรื ออ่านไม่ออก ผูว้ จิ ยั จะอ่านแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังและให้ตอบที
ละข้อจนครบทุกข้อ จากนั้นผูว้ จิ ยั ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ตารางที่ 1 รายละเอียดของเครื่ องมือ
แบบสอบถาม
1. พฤติกรรมการ
ดูแลเท้า

แบบมาตราส่ วน
ประเมินค่า
1. ปฏิบตั ิเป็ นประจา
2. ปฏิบตั ิบางครั้ง
3. ไม่ปฏิบตั ิ

2. ความเชื่ออานาจ
ควบคุมทางสุขภาพ

1. เห็นด้วย
2. ไม่แน่ใจ

3. ไม่เห็นด้วย
3. การสนับสนุนทาง
สังคม

1. มากที่สุด
2. มาก
3. ปานกลาง

คาจากัดความ

การให้ คะแนน

การแปลผล

1. ปฏิบตั ิกิจกรรมนั้น 5-7 วัน/
สัปดาห์
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมนั้น
1-4 วัน/สัปดาห์
3. ไม่ปฏิบตั ิกิจกรรมนั้น

คาถามเชิงบวก
- ปฏิบตั ิเป็ นประจา = 2
คะแนน
- ปฏิบตั ิบางครั้ง = 1 คะแนน
- ไม่ปฏิบตั ิ = 0 คะแนน
คาถามเชิงลบ
- ปฏิบตั ิเป็ นประจา = 0
คะแนน
- ปฏิบตั ิบางครั้ง = 1 คะแนน
- ไม่ปฏิบตั ิ = 2 คะแนน
- เห็นด้วย = 3 คะแนน
- ไม่แน่ใจ = 2 คะแนน
- ไม่เห็นด้วย = 1 คะแนน

1. พฤติกรรมการดูแลเท้า
ระดับต่า มีค่าเฉลี่ย = 0.000.49
2. พฤติกรรมการดูแลเท้า
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
= 0.50-1.49
3. พฤติกรรมการดูแลเท้า
ระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย = 1.502.00

- มากที่สุด = 5 คะแนน
- มาก = 4 คะแนน
- ปานกลาง = 3 คะแนน
- เล็กน้อย = 2 คะแนน
- น้อยที่สุด = 1 คะแนน

1. การสนับสนุนฯระดับต่า
มีคะแนนเฉลี่ย = 1.00-2.49
2. การสนับสนุนฯระดับ
ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
= 2.50-3.49

1.ข้อความในประโยคนตรง
กับความเชื่ อของผูป้ ่ วย
2. ข้อความในประโยค
บางครั้งตรงกับความเชื่ อและ
บางครั้งไม่ตรงกับความเชื่ อ
ของผูป้ ่ วย
3. ข้อความในประโยคไม่ตรง
กับความเชื่ อของผูป้ ่ วย
1. ข้อความตรงกับความรู ้สึก
มากที่สุด
2. ข้อความตรงกับความรู ้สึก
เป็ นส่ วนมาก
3. ข้อความตรงกับความรู ้สึก

1. ความเชื่อฯ ระดับต่า มี
คะแนนเฉลี่ย = 1.00-1.49
2. ความเชื่อฯ ระดับปาน
กลาง มีคะแนนเฉลี่ย =
1.50-2.49
3. ความเชื่อฯ ระดับสูง มี
คะแนนเฉลี่ย = 2.50-3.00

4. เล็กน้อย
5. น้อยที่สุด

ปานกลาง
4. ข้อความตรงกับความรู้สึก
เล็กน้อย
5. ข้อความตรงกับความรู้สึก
น้อยมากหรื อไม่ตรงเลย

3. การสนับสนุนฯ
ระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย =
3.50-5.00

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่าส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง (57.1%) อายุ 41-60 ปี (51.2%),
สถานภาพสมรสคู่ (69.0%) ชนิดของแผลที่เท้าเป็ นชนิดแผลปลายประสาทเสื่ อมร่ วมกับการติดเชื้ อ
(81.0%) มีระดับน้ าตาลในเลือด > 126 mg/dl (82.1%) และมีอาการเท้าชา (81.9%) อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ทราบว่าเป็ นโรคเบาหวานในระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี (64.3%) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง 59.5% ไม่
เคยมีประวัติการมีแผลที่เท้ามาก่อน ในกรณี ที่มีประวัติการมีแผลที่เท้าพบว่าเคยมีแผลที่เท้าตั้งแต่ 2 ครั้ง ถึง 6
ครั้ง โดยมีจานวน 2 ครั้งมากที่สุด (55.9%)
ในส่ วนของพฤติกรรมการดูแลเท้าพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลเท้าในระดับปานกลาง
ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเองและจากบุคคลที่มีอานาจในระดับสู ง ส่ วนความเชื่อ
อานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากสิ่ งอื่นอยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนการสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับสู ง
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเองและบุคคลที่มีอานาจ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเท้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) และการสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเท้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
การอภิปรายผล
พฤติกรรมการดูแลเท้าในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
พฤติกรรมการดูแลแผลที่เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ิ
กิจกรรมการดูแลแผลที่เท้าไม่สม่าเสมอ และมีพฤติกรรมที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เคยปฏิบตั ิเลย คือ การเปลี่ยน
ผ้าพันแผลทุกครั้งเมื่อเปี ยกน้ า ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการดูแลแผลที่เท้า
และการปฏิบตั ิตวั ขณะที่มีแผลยังไม่ยงั ถูกต้อง เช่น อาจคิดว่าการเกิดแผลที่เท้าไม่น่าจะเป็ นอันตรายจึงให้
ความสาคัญกับการดูแลแผลที่เท้าไม่มากนัก ทั้งๆที่กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ได้รับการสอนสุ ข
ศึกษามากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเกิดแผลที่เท้า โดยส่ วนใหญ่ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการดูแลแผลที่เท้า
(74.3%) แต่เนื่ องด้วยการให้สุขศึกษาโดยทัว่ ไปมักเป็ นการสื่ อสารทางเดียว อีกทั้งบุคลากรทางสุ ขภาพให้
เวลากับการสอนและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันค่อนข้างน้อย อาจทาให้กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจใน
เรื่ องการปฏิบตั ิตวั อย่างถ่องแท้ จึงอาจจะทาให้กลุ่มตัวอย่างดูแลแผลที่เท้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้แล้ว
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ในการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (76.2%) ซึ่งอาจเป็ นอีกเหตุผลหนึ่ง
ที่ทาให้ความสามารถในการจดจาและเรี ยนรู ้เรื่ องการปฏิบตั ิตวั ทั้งหมดขณะมีแผลที่เท้าเป็ นไปได้ยาก เหตุผล
อีกประการหนึ่งก็คือ กลุ่มตัวอย่าง 59.5% มีแผลที่เท้าครั้งนี้เป็ นครั้งแรก จึงอาจทาให้ขาดประสบการณ์ใน
การดูแลแผลที่เท้า สาหรับกลุ่มตัวอย่างรายที่เคยมีแผลที่เท้ามาก่อนพบว่ามีแผลที่เท้าตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปจนถึง

ครั้ง โดยมีจานวน 2 ครั้งมากที่สุด (55.9%) ซึ่ งการเกิดแผลที่เท้าซ้ านั้นอาจทาให้กลุ่มตัวอย่างเรี ยนรู ้การ
ดูแลแผลที่เท้าโดยอาศัยประสบการณ์เดิมซึ่ งในครั้งนั้นแผลที่เท้าอาจมีขนาดเล็กไม่มีความรุ นแรงมากนัก
สามารถหายได้เองโดยที่ไม่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ
จากประสบการณ์ในอดีตดังกล่าวจึงทาให้ผปู้ ่ วยคิดและ
คาดหวังว่าการเกิดแผลที่เท้าครั้งนี้ก็คงเช่นเดียวกันกับครั้งก่อนๆที่แผลที่เท้าสามารถหายได้โดยที่ไม่ตอ้ งดูแล
เป็ นพิเศษ นอกจากนี้ความไม่สะดวกในการเดินทางอาจเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้มาพบแพทย์ล่าช้า แต่
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ยงั มีพฤติกรรมการดูแลแผลที่เท้าที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ คือ
การไม่แกะหรื อลอกแผลที่เท้าและไม่ใช้สมุนไพรใส่ แผลที่เท้า ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่ได้รับคาแนะนาจาก
แพทย์และพยาบาลในการดูแลแผลที่เท้าตลอดจนจากความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเองที่คิดว่าสมุนไพร
ที่นามาใส่ แผลนั้นไม่สะอาด ซึ่ งไม่สมควรที่จะนามาใส่ แผลที่เท้า อีกทั้งแพทย์และพยาบาลมักจะย้ากับผูป้ ่ วย
ในขณะที่มาทาแผลเสมอว่าห้ามไม่ให้ผปู ้ ่ วยแกะหรื อลอกแผลด้วยตนเอง จึงทาให้พฤติกรรมทั้งสองเรื่ องนี้
เป็ นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและสม่าเสมอ
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไปข้างต้นจึงทาให้
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลแผลที่เท้าอยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Sriussadaporn, Ploybutr, Nitiyanant, Vannasaeng, and Vitchayanrat (1998) ที่
พบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าในประเทศไทยมีพฤติกรรมการดูแลแผลที่เท้าไม่เหมาะสม และมีความ
เข้าใจเรื่ องแผลที่เท้าในระดับต่า
นอกจากนี้พฤติกรรมด้านการป้ องกันการกลับเป็ นซ้ าและการกระตุน้ การไหลเวียนของเลือดไปยังเท้า
อยูใ่ นระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิกิจกรรมไม่สม่าเสมอ และมีพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบตั ิเลย คือ
การสวมรองเท้าที่เหมาะสมกับสภาพเท้า โดยกลุ่มตัวอย่างมักสวมรองเท้าแตะแบบคีบหรื อรองเท้าสวมแบบ
เปิ ดบริ เวณนิ้วเท้าและส้นเท้า ซึ่ งในความเป็ นจริ งนั้นกลุ่มตัวอย่างมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีรองเท้าที่
เหมาะกับสภาพเท้าไว้สวมใส่ ทั้งนี้อาจเนื่ องจากรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว เช่น จาก
ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างบอกว่า “รองเท้าดีๆราคาแพง ไม่มีเงินซื้ อ” เป็ นต้น ซึ่ งสาเหตุที่แท้จริ งของการไม่สวม
รองเท้าที่เหมาะสมกับสภาพเท้านั้นผูว้ จิ ยั จะทาการศึกษาในครั้งถัดไป นอกจากนี้ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ (48.8%) และมีรายได้โดยเฉลี่ยของครอบครัวน้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
(89.3%)
ซึ่ งถือเป็ นรายได้ที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อนของประชากรไทยทัว่
ราชอาณาจักร (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2547) อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษารวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่ ง
อาจจะส่ งผลทาให้ไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะดูแลตนเองโดยเฉพาะเรื่ องการดูแลเท้าที่ดีเพื่อป้ องกันการเกิด
แผลที่เท้าซ้ า หรื อแม้วา่ กลุ่มตัวอย่างบางรายอาจมีรายได้มากพอที่จะซื้ อรองเท้าที่เหมาะกับสภาพเท้าของ
ตนเอง แต่พบว่าในปั จจุบนั นี้มีรองเท้าที่เหมาะกับสภาพเท้าของผูป้ ่ วยเบาหวานจาหน่ายในท้องตลาดน้อย
มากและมีราคาแพง (Wong, Haswell-Elkins, Tamwoy, McDermott, & d’Abbs, 2005) ในส่ วนของ
พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ คือ การไม่เดินเท้าเปล่าเมื่อออกนอกบ้านและการไม่แช่เท้าในน้ าอุ่นหรื อ
วางวัตถุที่ร้อนบนเท้าเมื่อรู ้สึกเท้าชา ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสวมรองเท้าเมื่อออกนอกบ้านถือเป็ นแบบแผนการ
ปฏิบตั ิที่ทุกคนปฏิบตั ิจนกลายเป็ นกิจกรรมประจาวันด้วยความตระหนักดีวา่ สิ่ งแวดล้อมภายนอกบ้านหรื อ
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พื้นถนนไม่สะอาดและไม่ปลอดภัยสาหรับการเดินด้วยเท้าเปล่าจึงทาให้กลุ่มตัวอย่างสวมรองเท้าเมื่อออก
นอกบ้านอย่างสม่าเสมอ ยิง่ ไปกว่านั้นการที่ไม่แช่เท้าในน้ าอุ่นหรื อวางวัตถุที่ร้อนบนเท้าเมื่อรู้สึกเท้าชา อาจ
เป็ นเพราะการที่กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบถึงอันตรายหรื อผลเสี ยที่ตามมาทาให้สามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ได้รับความรู ้เรื่ องการป้ องกันการกลับเป็ นซ้ าและการกระตุน้ การ
ไหลเวียนของเลือดไปยังเท้า (80.0%, 68.6% ตามลาดับ) ซึ่ งถือเป็ นความรู ้พ้นื ฐานที่ผปู ้ ่ วยเบาหวานได้รับ
ตั้งแต่ทราบว่าตนเองเป็ นโรคเบาหวาน อีกทั้งการปฏิบตั ิตวั ในเรื่ องข้างต้นไม่ยงุ่ ยากจึงทาให้สามารถปฏิบตั ิ
ได้ดี
ส่ วนพฤติกรรมด้านการควบคุมระดับน้ าตาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ (81.1%) มีระดับน้ าตาลในเลือด ≥ 126 mg/dl ซึ่ งพบว่ากลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ิกิจกรรมในด้านนี้
โดยส่ วนใหญ่ไม่สม่าเสมอ โดยกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถห้ามใจตนเองให้งดขนมหรื อเครื่ องดื่มที่มีรสหวาน
ได้หรื อมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสม่าเสมอของการควบคุมอาหาร กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมักรับประทาน
อาหารเฉพาะมื้อที่ตอ้ งรับประทานยาลดระดับน้ าตาลในเลือดหรื อฉี ดอินซูลินหรื อในบางครั้งรับประทาน
อาหารเมื่อรู้สึกหิว โดยคิดว่าการรับประทานยาลดระดับน้ าตาลในเลือดหรื อการฉี ดอินซูลินนั้นจะช่วยลด
ระดับน้ าตาลในเลือดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยที่ไม่ตอ้ งควบคุมอาหารหรื อออกกาลังกายร่ วมด้วย ทาให้ยา
ไม่สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตามพบว่าพฤติกรรมการที่กลุ่มตัวอย่าง
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ คือ การรับประทานยาลดระดับน้ าตาลในเลือดหรื อฉี ดอินซูลินอย่างสม่าเสมอ อาจเกิด
จากการที่กลุ่มตัวอย่างรับรู ้วา่ ตนเองเป็ นโรคเบาหวานและต้องได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาหรื อฉีด
อินซูลินเพื่อลดระดับน้ าตาลในเลือดจึงจะสามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ ทาให้เกิดการจดจาและปฏิบตั ิ
อย่างเคร่ งครัด และสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Dalewitz, Khan, and Hershey (2000) ที่
กล่าวว่าพฤติกรรมการรับประทานยาลดระดับน้ าตาลจะปฏิบตั ิได้ง่ายและสม่าเสมอกว่าการควบคุมอาหาร
นอกจากนี้พบว่าความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเองและจากบุคคลที่มีอานาจมี
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนความเชื่ ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากสิ่ งอื่นมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้สึกมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ต่อการรักษาของแพทย์และ
พยาบาลเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้เป็ นเพราะพื้นฐานความคิดของคนไทยที่ได้รับอิทธิ พลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก
นั้น จะเชื่ อมัน่ ว่าการแพทย์แผนปั จจุบนั มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาจริ ง (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2535) จน
เป็ นความเชื่ อที่ปลูกฝังสื บต่อมาว่าเมื่อเกิดการเจ็บป่ วยต้องไปพบแพทย์หรื อฝากชีวิตไว้กบั แพทย์/พยาบาล
และการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของบุคคลเหล่านั้นช่วยบรรเทาความรุ นแรงของแผลที่เท้าได้ เหตุผลอีกประการ
หนึ่งก็คือการที่กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในอดีตต่อระบบสุ ขภาพหรื อบุคลากรทางสุ ขภาพที่ดีจะส่ งผลให้
คาดหวังว่าตนเองจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีและมีทศั นะคติเชิงบวกต่อบุคลากรทางสุ ขภาพ ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วย
ปฏิบตั ิตามแผนการรักษา (Christensen, Wiebe, & Lawton, 1997) นอกจากนี้การที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ความรู้จากบุคลากรทางสุ ขภาพมากที่สุด (78.6%) ทาให้ทราบว่าการดูแลแผลที่เท้านั้นตัวผูป้ ่ วยเองก็มี
ความสาคัญที่จะต้องให้ความร่ วมมือในการดูแลตนเองและปฏิบตั ิตวั ตามคาแนะนาต่างๆอย่างเคร่ งครัดจึงจะ

มีส่วนช่วยให้แผลที่เท้าหายได้ ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความมัน่ ใจเป็ นอย่างมากว่าสามารถควบคุมปั ญหานี้ได้
ด้วยตนเองซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผลการศึกษาดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับลักษณะการเจ็บป่ วยเรื้ อรังด้วยเรื่ อง
แผลที่เท้าที่ตอ้ งอาศัยการประสานความร่ วมมือและการทางานร่ วมกันของผูป้ ่ วยและบุคลากรทางสุ ขภาพ
เนื่องจากการเจ็บป่ วยด้วยเรื่ องแผลที่เท้านั้นต้องอาศัยระยะเวลาในการรักษานาน ความรับผิดชอบในการดูแล
สุ ขภาพโดยส่ วนใหญ่จึงอยูท่ ี่ผปู ้ ่ วย (Chang, Chiou, Lin, Lin, & Tai, 2005) โดยบุคลากรทางสุ ขภาพจะ
มีส่วนช่วยในการส่ งเสริ มให้เกิดความสม่าเสมอและความยัง่ ยืนในการดูแลตนเองเพื่อนาไปสู่ การมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีต่อไป (Piatt et al., 2006)
ในเรื่ องของการสนับสนุนทางสังคม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับสู ง
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนด้านอารมณ์, ความมีคุณค่าและวัตถุอยูใ่ น
ระดับสู ง ส่ วนการสนับสนุ นด้านสังคมและข้อมูลข่าวสารมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง การที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการสนับสนุ นด้านอารมณ์ ความรู ้สึกมีคุณค่าและวัตถุในระดับสู งนั้น อาจจะเกิดจากการที่โดยส่ วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสคู่ (69%) ซึ่ งทาให้มีการพูดคุย ปรึ กษาหารื อซึ่ งกันและกันโดยเฉพาะเมื่อ
เกิดการเจ็บป่ วย ทาให้สมาชิกในครอบครัวหรื อคนใกล้ชิดสามารถดูแลเอาใจใส่ กลุ่มตัวอย่างได้ เหตุผลอีก
ประการหนึ่งก็คือสังคมไทยเป็ นสังคมที่มีวฒั นธรรมการเคารพนับถือผูอ้ าวุโส ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นวัยผูใ้ หญ่ตอนกลางและวัยสู งอายุ (51.2%, 46.4% ตามลาดับ) จึงทาให้กลุ่มตัวอย่าง
ยังคงได้รับการเคารพนับถือและให้เกียรติจากสมาชิกในครอบครัวถึงแม้จะเจ็บป่ วยก็ตาม นอกจากนี้ยงั ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรัฐในรู ปแบบต่างๆ ร่ วมกับการได้รับการสนับสนุนทั้งด้าน
การเงิน,
สิ่ งของและการทากิจกรรมประจาวันต่างๆจากสมาชิกในครอบครัวหรื อคนใกล้ชิดทาให้กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ตอ้ งกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรื อภาระหน้าที่ต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบ ใน
ส่ วนของการสนับสนุ นด้านสังคมและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการสนับสนุนปานกลางนั้น เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าแผลที่เท้าเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางไปมาหาสู่ หรื อการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน จึงอาจทาให้
กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสในการพบปะสังสรรค์หรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนได้นอ้ ยลง
(Hjelm,
Nyberg, & Apelqvist, 2002) นอกจากนี้ การที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลเรื่ องการดูแลเท้าและการควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดจากญาติระดับปานกลางนั้นอาจเป็ นเพราะญาติของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู ้เรื่ องการ
ดูแลเท้าและการควบคุมน้ าตาลในเลือดจึงไม่สามารถให้คาแนะนาได้และโดยทัว่ ไปบุคลากรทางสุ ขภาพ
มักจะเน้นการให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยเป็ นหลัก อาจส่ งผลให้ญาติเข้ามามีบทบาทในการช่วยดูแลผูป้ ่ วยได้นอ้ ย
ประกอบกับการที่ญาติผปู ้ ่ วยไม่ทราบถึงแหล่งที่สามารถแสวงหาข้อมูลดังกล่าวทาให้ไม่สามารถให้ขอ้ มูลแก่
กลุ่มตัวอย่างได้ ยิง่ ไปกว่านั้นอาจเพราะกลุ่มตัวอย่างมีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาหรื ออาจมีอุปสรรคของการเดินทาง
จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นชีวติ กับผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่
เท้าคนอื่นๆได้นอ้ ย
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแลเท้าใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า พบว่า ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเองและจากบุคคลที่มี

อานาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานที่แผลที่เท้าอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) อธิ บายได้วา่ อาจจะเกิดจากการที่ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเองที่อยู่
ในระดับสู งนั้นส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้สึกมัน่ ใจว่าตนเองสามารถควบคุมการเจ็บป่ วยด้วยเรื่ องแผลที่
เท้าได้ รวมถึงทราบถึงผลกระทบของการเจ็บป่ วยต่อการดาเนินชี วติ ในด้านต่างๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทา
ให้บุคคลที่มีความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเองสามารถพัฒนาความสามารถเพื่อการดูแล
ตนเองได้ (Schroeder & Miller, 2000) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Voils, Steffens, Flint, and
Bosworth (2005) ที่พบว่าความเชื่ ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ่ วยเบาหวาน นอกจากนี้การที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถ
ของบุคคลที่มีอานาจในระดับสู งนั้น ทาให้กลุ่มตัวอย่างเชื่อและปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์และพยาบาล
รวมถึงการที่ได้รับการช่วยเหลือ และการดูแลเอาใจใส่ จากสมาชิกในครอบครัว ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมัน่ ว่าครอบครัวมีส่วนช่วยในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง (Gillibrand & Flynn, 2001) แต่อย่างไรก็
ตามถึงแม้วา่ ความเชื่ ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากภายในตนเองและจากบุคคลที่มีอานาจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับสู งและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเท้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่คะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการดูแลเท้าอยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งยังไม่เพียงพอสาหรับการนาไปสู่ พฤติกรรมที่ดีเยีย่ มนั้น
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะยังมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิ พลและความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า ยิง่ ไปกว่านั้นผล
การศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าปั จจัยทั้งสองที่กล่าวข้างต้นมีอิทธิ พลต่อการเกิดพฤติกรรมการดูแล
เท้ามากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงต้องทาการศึกษาในครั้งต่อไป นอกจากนี้แล้วยังพบว่าความเชื่ออานาจควบคุม
ทางสุ ขภาพจากสิ่ งอื่นไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้สามารถอธิ บายได้วา่ อาจจะเกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่ออานาจควบคุมทาง
สุ ขภาพจากภายในตนเองและจากบุคคลที่มีอานาจมากกว่าความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากสิ่ งอื่น แต่
ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Hjelm, Nyberg, Isacsson, and Apelqvist (1999) ที่
พบว่า ความเชื่ออานาจควบคุมทางสุ ขภาพจากสิ่ งอื่นมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยเบาหวานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ่ วย
เบาหวานที่มีแผลที่เท้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้สามารถอธิ บายได้วา่ อาจเกิดจากการที่การ
สนับสนุนทางสังคมได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุ ขภาพ กล่าวคือ ผลทางตรงจะช่วยให้บุคคลมี
ความรู ้สึกมัน่ คง มีจุดมุ่งหมายและเกิดความรู ้สึกปลอดภัยจากสิ่ งคุกคาม อีกทั้งสามารถให้แหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพรวมถึงการดูแลสุ ขภาพอย่างไม่เป็ นทางการเพื่อป้ องกันความเจ็บป่ วยที่อาจรุ นแรง
ขึ้นซึ่ งผลทางตรงนี้ จะเกิดกับบุคคลในทุกสถานการณ์ไม่วา่ บุคคลจะประสบกับสถานการณ์เครี ยดหรื อไม่ก็
ตามโดยจะทาให้เกิดการรวบรวมเครื อข่ายทางสังคม นามาซึ่ งการควบคุมทางสังคมและเกิดความกดดันจาก
บุคคลรอบข้างเพื่อให้บุคคลนั้นๆเกิดพฤติกรรมสุ ขภาพ (Cohen, Gottlieb, & Underwood, 2001 อ้างใน
Schaffer, 2004) นอกจากนี้แล้วการสนับสนุ นทางสังคมยังส่ งผลทางอ้อมไปยังพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยจะ

ส่ งเสริ มให้บุคคลรับรู ้ถึงความเข้มแข็งและความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนทางสังคมของตนเองทาให้
บุคคลสามารถเผชิญความเครี ยดจากการเจ็บป่ วยได้
อีกทั้งช่วยส่ งเสริ มให้บุคคลมีทศั นะคติที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นาไปสู่ พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีและคงไว้ซ่ ึ งกิจกรรมการดูแลตนเองในที่สุด (Armour
et al., 2005) ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Miller and Davis (2005) ที่พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผูป้ ่ วยเบาหวานในเรื่ องการ
ควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย และการรับประทานยาลดระดับน้ าตาลในเลือด
ข้ อเสนอแนะ
1. พยาบาลควรส่ งเสริ มให้ผป
ู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลเท้าอย่างสม่าเสมอ โดยอธิ บายให้ทราบถึงผลเสี ย
ของการปฏิบตั ิไม่สม่าเสมอและผลดีจากการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ควรให้กาลังใจเมื่อผูป้ ่ วยปฏิบตั ิ
ได้อย่างสม่าเสมอ ร่ วมกับการแจกเอกสารประกอบการดูแลเท้าเพื่อช่วยกระตุน้ ความจาเรื่ องการดูแลเท้าหรื อ
อาจทบทวนความรู้ การสาธิตกลับให้ผปู้ ่ วยเป็ นระยะ
อีกทั้งควรให้เวลากับการสอนสุ ขศึกษามากขึ้น
ร่ วมกับกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรื อเข้าใจผิด นอกจากนี้ควร
ประสานความร่ วมมือกับทีมกายภาพบาบัดในการจัดหารองเท้าที่เหมาะกับสภาพเท้าของผูป้ ่ วยเบาหวานมา
จาหน่ายในราคาย่อมเยา
2. พยาบาลควรส่ งเสริ มให้ผป
ู ้ ่ วยมีความเชื่อฯจากภายในตนเองในเรื่ องของความเร็ วการหายของแผล
และสาเหตุของการเกิดแผลโดยอธิ บายให้ทราบว่าผูป้ ่ วยมีความสาคัญและมีส่วนในการรับผิดชอบสุ ขภาพ
ของตนเองร่ วมกับแพทย์และพยาบาลเพื่อให้แผลที่เท้าหาย นอกจากนี้ควรสร้างแรงจูงใจเพื่อช่วยกระตุน้ ให้
เกิดแรงบันดาลใจและความเชื่อมัน่ ว่าตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมและป้ องกันการเกิดแผลที่เท้าได้
นอกจากนี้ควรให้ความรู้หรื อแนะนาแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยให้แก่ญาติเพิม่ เติม อีกทั้งควร
ส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าด้วยกัน อาจจัดในรู ปแบบ
ของ Peer support
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