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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพ�อศึกษาความชุกของการเกิดแผลทีเ่ ทา และปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ
กับการเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กลุมตัวอยาง
เปนผูปวยเบาหวานที่มารับการรักษาแผนกผูปวยนอก ไดแก หองตรวจโรคศัลยกรรม หองตรวจโรค
อายุรกรรม คลินิกตอมไรทอ คลินิกประกันสังคมและประกันสุขภาพ ที่เคยเกิดแผลและไมเคยเกิดแผล
ที่เทา ไมมีประวัติการถูกตัดขา และไมเปนอัมพฤกษหรืออัมพาต จำนวน 122 คน เคร�องมือที่ใช ในการ
วิจยั ประกอบดวย แบบสอบถามความรูเ กีย่ วกับโรคเบาหวานมีคา ความเทีย่ ง เทากับ 0.85 แบบสอบถาม
พฤติกรรมการดูแลเทามีคาความเที่ยง เทากับ 0.73 และแบบบันทึกการไหลเวียนของเลือดและการรับ
ความรูสึกสวนปลาย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหไคสแควร ผลการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางมีอัตราการของการเกิดแผลที่เทา คิดเปนรอยละ 29.51 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
และประวัติการด�มสุรามีความสัมพันธระดับต่ำกับการเกิดแผลที่เทา อาชีพและประวัติการสูบบุหรี่
มีความสัมพันธระดับปานกลางกับการเกิดแผลทีเ่ ทา ปจจัยเกีย่ วกับเทาและพฤติกรรมการดูแลเทา พบวา
ประวัติเคยเกิดแผลที่เทามีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทาในระดับสูงมาก ประวัติเคยตัดนิ้วเทา และ
สีผิวที่เทามีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทาในระดับปานกลาง สวนการหลุดรวงของขนที่เทาและ
การพบ Spider veins มีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทาของผูปวยเบาหวานในระดับต่ำ อยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : การเกิดแผลที่เทา เบาหวาน
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Abstract
The objectives of this research were to study the prevalence of diabetic foot ulcers
and related factors in out-patient department of Somdech Phra Pinklao Hospital. The
samples were 122 diabetes patients with and without history of diabetic foot ulcers, no
amputation and no paralyses or palsy recruited from surgical division, medical division,
endocrine clinic, clinic of social security. The instruments comprised knowledge of diabetes
questionnaire which reliability was 0.85, foot care behaviors questionnaire which reliability
was 0.73, and physical examination form regarding microvascular and peripheral neuropathy. Data were analysed by descriptive statistics and Chi-square. It was found that 29.51%
of the samples had diabetic foot ulcer. The personal factors found that there was a low
correlation between sex, drinking alcohol history and diabetic foot ulcers. The correlation
between occupation, smoking history and diabetic foot ulcers were at a moderate level.
Factors related to foot and foot care behaviors revealed that there was a high correlation
between foot ulcers history and diabetic foot ulcers. There were a moderate level correlation
between toe amputation, foot skin colour and diabetic foot ulcers. The correlation between
foot hair fall, spider veins and diabetic foot ulcers were at a low level with the statistical
significance at .05
Keywords : foot ulcers, diabetes

ความเปนมาและ
ความสำคัญของปญหา
เบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสำคัญ
ทางดานสาธารณสุขของโลก และเปนภัยคุกคาม
ที่ลุกลามไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบทั้งทาง
รางกาย จิตใจ อารมณสังคม และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอยางมาก สมาพันธเบาหวานนานาชาติ
(International Diabetes Federation: IDF)
ไดรายงานวาในปจจุบันทั่วโลกมีผูเสียชีวิตดวย
โรคเบาหวาน 8 ลานคนตอปและพบผูที่เปน
เบาหวานประมาณ 300 ลานคนโดยมีการคาดการณ
วาใน พ.ศ. 2568 จะมีผูปวยเบาหวานเพิ่มขึ้นเปน
.....
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333 ลานคนทั่วโลก และเปนการเพิ่มจำนวนขึ้น
ในคนเอเชียถึงรอยละ 75.4 นอกจากนี้ยังพบวา
คนที่อาศัยอยูในประเทศที่มีรายไดต่ำและรายได
ปานกลาง มีโอกาสเปนเบาหวานเร็วกวาคนที่อยู
ในประเทศที่มีรายไดสูงประมาณ 10-20 ป โดย
จะพบมากขึ้นในวัยทำงาน สำหรับประเทศไทย
มีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานใน พ.ศ. 2552
ประมาณ 7,019 คน และในรอบ 10 ปที่ผานมา
พบคนไทยพั ก รั ก ษาตั ว ที ่ โ รงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น
4.02 เทา ซึ่งประชากรไทยทุกๆ 100 คน จะมี
ผูที่เปนเบาหวานถึง 6 คน1
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รอยละ 23.09 ไตรอยละ 25.09 เทารอยละ
17.13 หัวใจรอยละ 10.21 สมองรอยละ 10.12
และอวัยวะอ�นๆ รอยละ 21.194 ซึ่งภาวะเหลานี้
เป น ภาวะแทรกซ อ นเรื ้ อ รั ง ที ่ ส ำคั ญ และเป น
อันตรายซึ่งถือเปนสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต
ในผูปวยเบาหวาน สิ่งที่สำคัญคือ ตองใสใจดูแล
สุขภาพตนเอง ควบคุมระดับน้ำตาลใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสม และปองกันการเกิดแผลที่เทา5 และ
1 ใน 6 ของผูปวยเบาหวาน จะเปนแผลที่เทา
ตลอดชีวิต โดยรอยละ 60-70 ของแผลที่เกิดนั้น
เป น ผลมาจากพยาธิ ส ภาพของระบบประสาท
และรอยละ 15-20 เกิดจากปญหาการอุดตันของ
เสนเลือด จากการสำรวจคนไทยทีเ่ ปนโรคเบาหวาน
พบวา มีอัตราชุกของการถูกตัดขา รอยละ 146
นอกจากนี้พ บวาผูปว ยเบาหวานที่ม ีแ ผลที่เ ทา
มักมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดแผลที่เทา เชน
การเดินเทาเปลานอกบาน การดูแลแผลที่ไมถกู ตอง
ซึ่งพฤติกรรมการดูแลเทามีความสัมพันธอยางยิ่ง
กับสภาวะเทา7 ทั้งนี้เน�องจากผูปวยเบาหวาน
มีความรูสึกของเทาลดลงเม�อเทียบกับคนปกติ
การเกิ ด แผลที ่ เ ท า ในผู  ป  ว ยเบาหวานสามารถ
ปองกันไดดวยการดูแลเทาอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะ
ชวยลดอัตราการถูกตัดเทาได รอยละ 44–85
นอกจากนี้ผูปวยเบาหวานควรไดรับ การตรวจ
คัดกรอง ภาวะเสี่ยงของการเกิดแผลที่เทา
เพ�อการเฝาระวังและคนหาผูปวยที่มีภาวะเสี่ยง
ตอการเกิดแผลที่เทา นำไปสูการวางแผนใหการ
ดูแลที่เหมาะสมกับผูปวย8
การเกิดแผลทีเ่ ทามักไมไดเกิดจากสาเหตุใด
สาเหตุ ห นึ ่ ง แต เ ป น จากหลายสาเหตุ ร  ว มกั น
องคประกอบสำคัญที่อาจเปนสาเหตุของการเกิด
แผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน มักจะมาจากปจจัย
ทีเ่ กีย่ วของกับเบาหวานคือ เกิดจากการขาดความรู
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ปจจุบันโรคเบาหวานจำแนกออกไดเปน
4 ชนิด2 ประกอบไปดวย โรคเบาหวานชนิดที่ 1
เกิดจากเบตาเซลลของตับออนถูกทำลาย มีผล
ทำให ไ ม ส ามารถผลิ ต อิ น ซู ล ิ น ได เ พี ย งพอ
พบรอยละ 5-10 และมักพบในผูปวยที่มีลักษณะ
รูปรางปกติหรือผอม โรคเบาหวานชนิดที่ 2
พบรอยละ 90-95 ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของ
การหลั่งอินซูลินจากเบตาเซลล รวมกับมีภาวะ
ดื้อตอการออกฤทธิ์ของอินซูลิน มักพบในผูมีอายุ
มากกวา 40 ปโรคเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอ�น
โดยตัวอยางโรคในกลุมนี้ ไดแก ความผิดปกติทาง
พันธุกรรมในการทำงานของเบตาเซลลที่ตับออน
และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ เปนโรคเบาหวาน
ที่พบความผิดปกติในความทนตอกลูโคสทุกระดับ
ซึ่งเกิดขึ้นหรือวินิจฉัยครั้งแรกในระหวางการตั้ง
ครรภ โดยโรคเบาหวานแตละชนิดกอใหเกิดภาวะ
แทรกซอนที่มีความรุนแรงตางกัน ซึ่งสวนใหญ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จะเกิดภาวะแทรกซอน
มากที่สุด โดยมีภาวะแทรกซอนอยางใดอยางหนึ่ง
ประมาณรอยละ 60 และมีภาวะแทรกซอนรวมกัน
อยางนอย 2 ระบบ ประมาณรอยละ 22-303
โรคเบาหวานกอใหเกิดภาวะแทรกซอนใน
ระบบตางๆ ของรางกาย ไมวาจะเปน ภาวะ
แทรกซอนทางสายตา ภาวะแทรกซอนทางไต
ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท โรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคของหลอดเลือด
สวนปลาย และแผลเรือ้ รังจากเบาหวาน จากขอมูล
การคั ด กรองโรคเบาหวานในโครงการสนอง
พระราชหฤทัยในหลวง หวงใยสุขภาพประชาชน
ในประชากรที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปทั่วประเทศ
จำนวน 18,943,581 คน พบผูปวยโรคเบาหวาน
1,581,857 คน มีภาวะแทรกซอน 277,020 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 17.51 มี ภ าวะแทรกซ อ นที ่ ต า
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ขาดการดูแลตนเองอยางเพียงพอและตอเน�อง
มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไมถูกตอง เกิดเน�อง
มาจากผูปวยบางรายอาจไมทราบวาตนเองเปน
โรคเบาหวานมากอน หรือไมทราบถึงความรุนแรง
ของการเกิดภาวะแทรกซอน จากการสำรวจ
สถานะสุขภาพอนามัยของคนไทย (อายุ 15 ป
ขึน้ ไป) ครัง้ ที่ 4 พบวา มีผทู เ่ี ปนเบาหวานไมทราบวา
ตนเองเปนโรคเบาหวานมากอน รอยละ 31.2
สวนผูที่ทราบวาเปนเบาหวานจากการไดรับการ
วินิจฉัยโดยแพทย แตไมไดรักษามีรอยละ 3.3
โดยพบวาผูที่ไดรับการรักษาและสามารถควบคุม
ระดับน้ำตาลใหอยูใ นเกณฑได มีเพียงรอยละ 28.5
เทานั้น9 ซึ่งผูปวยที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ไดไมดี จะมีผลตอความสามารถของเม็ดเลือดขาว
ในการกำจัดเชื้อโรคลดลง ทำใหเกิดการติดเชื้อ
ไดงายสงผลให โรคลุกลามอยางรวดเร็ว และยัง
พบวาผูปวยที่มีระยะเวลาในการเปนเบาหวาน
นานกวา 15 ป มักจะเกิดแผลที่เทา นอกจากนี้
การมีความผิดปกติของเสนประสาทและเสนเลือด
สวนปลาย ไดแก การชาปลายมือปลายเทา ทำให
ประสาทสัมผัสการปองกันการเกิดแผลเสียไป10
รวมทั้งปจจัยเกี่ยวกับเทา และปจจัยสวนบุคคล
มี ส  ว นทำให เ กิ ด แผลที ่ เ ท า ในผู  ป  ว ยเบาหวาน
กลาวคือ เพศชายมีความเสี่ยงมากกวาเพศหญิง
หรือผูป ว ยทีเ่ คยมีประวัตกิ ารเกิดแผลทีเ่ ทามากอน
พบวามากกวารอยละ 50 ของผูปวยเบาหวาน
ทีเ่ คยมีแผลทีเ่ ทา มีโอกาสการเกิดแผลทีเ่ ทาภายใน
ระยะเวลา 2-5 ป และมีโอกาสในการถูกตัดเทา
มากขึ้น โดยจะถูกตัดเทาในขางเดียวกัน รอยละ
8-22 และจะถูกตัดเทาขางตรงขาม รอยละ 26-448
หรือภาวะโภชนาการ อาชีพ ตลอดจนพฤติกรรมเสีย่ ง
เชน การสูบบุหรี่ ด�มสุรา และการใชยาอาจเปน
ปจจัยหนึง่ ทีท่ ำใหเกิดแผลทีเ่ ทาในผูป ว ยเบาหวาน
.....
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โรคเบาหวานเปนโรคที่พบไดบอย 20 อันดับแรก
ของผูปวยนอกทั้งหมด จากสถิติผูปวยนอกที่
เขารับบริการในหน�วยแพทยกองทัพเรือ ปงบ
ประมาณ 2556 พบผูที่เปนเบาหวานจำนวนทั้งสิ้น
17,396 คน11 ซึ่งผูปวยเบาหวานเปนกลุมที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดแผลเรื้อรังที่เทา และอาจ
นำไปสูก ารตัดขา ผูว จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความชุก
ของการเกิดแผลที่เทาและปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน แผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา เพ�อ
วางแผนใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแผลที่เทา
รวมทั้งกำหนดแนวทางในการดูแลปองกันการเกิด
แผลที่เทาในผูปวยเบาหวานตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ� อ ศึ ก ษาความชุ ก ของการเกิ ด แผล
ทีเ่ ทาในผูป ว ยเบาหวาน แผนกผูป ว ยนอก โรงพยาบาล
สมเด็จพระปนเกลา
2. เพ�อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
เกิดแผลทีเ่ ทาในผูป ว ยเบาหวาน แผนกผูป ว ยนอก
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

สมมุติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได
ดัชนีมวลกาย และพฤติกรรมเสี่ยง (ประวัติการ
สูบบุหรี่ ด�มสุรา และการใชยา) มีความสัมพันธ
กับการเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน
2. ปจจัยเกี่ยวกับเบาหวาน ไดแก ระยะ
เวลาของการเปนเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือด และความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความ
สัมพันธกับการเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน

วารสารแพทยนาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

3. ปจจัยเกี่ยวกับเทาและพฤติกรรมการ
ดูแลเทา ไดแก พฤติกรรมการดูแลเทา ประวัตกิ าร
เกิดแผล รองเทาและการสวมใสรองเทา การ
ไหลเวียนของเลือดสวนปลาย การรับความรูสึก
ของประสาทส ว นปลายและลั ก ษณะสภาพเท า
มี ค วามสั ม พั น ธ ก ั บ การเกิ ด แผลที ่ เ ท า ในผู  ป  ว ย
เบาหวาน

คำจำกัดความที่ ใชในการวิจัย
ความชุกของการเกิดแผลเบาหวานทีเ่ ทา
หมายถึง จำนวนผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทาทั้ง
เกาและใหม แผนกผูปวยนอก ไดแก หองตรวจ
โรคศัลยกรรม หองตรวจโรคอายุรกรรม คลินิก
ตอมไรทอ คลินิกประกันสังคมและประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทา โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดของ National Guideline Clearing House12 มาประยุกต ใช ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยเกี่ยวกับเบาหวาน และปจจัยเกี่ยวกับเทาและพฤติกรรมการดูแลเทา มีความสัมพันธกับการ
เกิดแผลที่เทา ดังแผนภาพที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได
ดัชนีมวลกาย พฤติกรรมเสี่ยง (ประวัติการสูบบุหรี่ ด�มสุรา
และการใชยา)
ปจจัยเกี่ยวกับเบาหวาน
- ระยะเวลาของการเปนเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือด ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

การเกิดแผลที่เทา
ในผูปวยเบาหวาน

ปจจัยเกี่ยวกับเทาและพฤติกรรมการดูแลเทา
- พฤติกรรมการดูแลเทา ประวัติการเกิดแผลที่เทา รองเทา
และการสวมใสรองเทา การไหลเวียนของเลือดสวนปลาย
การรับความรูส กึ ของประสาท สวนปลาย ลักษณะและสภาพเทา

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559

.....

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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เคร�องมือที่ ใชในการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูที่ไดรับการวินิจฉัยจาก
แพทยวา เปนเบาหวานทุกชนิด ทีม่ ารับการรักษาใน
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
จากสถิติผูปวยนอกที่เขารับบริการในหน�วยแพทย
กองทัพเรือ ปงบประมาณ 2556 จำนวน 17,396
คน กลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวานที่มารับการ
รักษาในแผนกผูปวยนอก ไดแก หองตรวจโรค
ศัลยกรรม หองตรวจโรคอายุรกรรม คลินิก
ตอมไรทอ คลินิกประกันสังคมและประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 1) วัยผู ใหญทั้ง
เพศหญิงและเพศชายที่เคยเกิดแผลและไมเคย
เกิดแผลที่เทา 2) ไมมีประวัติการถูกตัดขา และ
ไมเปนอัมพฤกษหรืออัมพาต 3) ฟง พูด อาน
เขียน ภาษาไทยเขาใจ และ 4) ยินดีเขารวม
โครงการวิจัย
ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชวิธีการคำนวณ
ขนาดกลุมตัวอยาง ในการศึกษานี้ ใช Power
analysis จากโปรแกรมสำเร็จรูป G*Power โดย
กำหนดอำนาจการทดสอบ เทากับ 0.80 กำหนด
คาความเช�อมั่นที่ระดับแอลฟา เทากับ 0.05 และ
ค า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของความสั ม พั น ธ ป านกลาง
เทากับ 0.30 ไดขนาดของกลุมตัวอยาง เทากับ
122 คน ซึ่งชวงเวลาที่ศึกษาขอมูลกลุมตัวอยาง
คือ 08.00-12.00 น.

แบบที่ 1 เคร�องมือทางวิทยาศาสตรที่ใช
ในการประเมินภาวะสุขภาพ ไดแก โมโนฟลาเมนต
เคร�องชั่งน้ำหนัก มาตรวัดสวนสูง สายวัดรอบเอว
แบบที่ 2 แบบตรวจประเมินเทาผูปวย
เบาหวาน พัฒนามาจากแบบประเมินเทาของ
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
มีขอคำถาม 5 ดาน คือ ประวัติทางการแพทย
แผลที่เทา การประเมินระบบไหลเวียนโลหิตที่เทา
การประเมินประสาทรับความรูสึกโดยโมโนฟลา
เมนต (10 กรัม) และการประเมินสภาพเทา
แบบที่ 3 แบบสอบถาม ประกอบดวย 3
สวนดังนี้ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคลและขอมูลที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เปนขอ
คำถามแบบมี ต ั ว เลื อ กให เ ลื อ กตอบและเติ ม
ขอความจำนวน 11 ขอ สวนที่ 2 เปนแบบ
ทดสอบความรูเ กีย่ วกับโรคเบาหวาน จำนวน 10 ขอ
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
และมีการแปลความหมายของคะแนนรวมดังนี้
มีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานระดับมาก (8-10
คะแนน) ระดับปานกลาง (5-7 คะแนน) และ
ระดับต่ำ (0-4 คะแนน) และ สวนที่ 3 เปนแบบ
สอบถามพฤติกรรมการดูแลเทา จำนวน 10 ขอ
ปฏิบัติได 1 คะแนน ไมไดปฏิบัติได 0 คะแนน
และมีการแปลความหมายของคะแนนรวมดังนี้
มีพฤติกรรมการดูแลเทาระดับดี (8-10 คะแนน)
ระดับปานกลาง (5-7 คะแนน) และระดับไมดี
(0-4 คะแนน)
การหาคุณภาพของเคร�องมือที่ ใช ในการ
วิจัย โดยนำเคร�องมือที่ผานการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาและปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับ
ผูปวยเบาหวานจำนวน 30 คน ที่หองตรวจโรค

.....
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลั ง ได ร ั บ การอนุ ม ั ต ิ จ ากคณะ
กรรมการวิจัยและจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย
กรมแพทย ท หารเรื อ ให ด ำเนิ น การวิ จ ั ย แล ว
ผูวิจัยเขาพบหัวหนาหองตรวจโรคเพ�อชี้แจงวัตถุ
ประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพ�อขอความรวมมือในการวิจัย และ
ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ประเมิ น การไหลเวี ย นของเลื อ ดส ว นปลาย
และประเมินการรับความรูสึกของเสนประสาท
สวนปลายโดยใช โมโนฟลาเมนต ในผูป ว ยเบาหวาน
โดยมีการชี้แจงเร�องสิทธิของกลุมตัวอยางในการ
เขารวมโครงการวิจัยดวยความสมัครใจ ขอมูล
ของกลุ  ม ตั ว อย า งจะถู ก เก็ บ ไว เ ป น ความลั บ
และผลการวิจัยจะเสนอผลในภาพรวมเทานั้น

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความชุกของการเกิดแผลที่เทา
ในผูปวยเบาหวาน โดยใชสถิติพรรณนา และหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
เกีย่ วกับเบาหวาน ปจจัยเกีย่ วกับเทาและพฤติกรรม
การดูแลเทาของผูปวยเบาหวาน โดยใชการ
วิเคราะหไคสแควร

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ความชุกของการเกิดแผลที่เทา
ความชุกของการเกิดแผลที่เทาของผูปวย
เบาหวานทีเ่ ปนกลุม ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 29.51
จำแนกเปน เคยมีแผลแตปจจุบันไมมีแผลมาก
ที่สุด รอยละ 18.85 รองลงมา เคยมีแผลและ
ปจจุบันมีแผล รอยละ 6.56 และไมเคยมีแผล
แตปจ จุบนั มีแผลนอยทีส่ ดุ รอยละ 4.10 ดังตาราง
ที่ 1
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ศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปน เกลา ที่ไมใช
กลุม ตัวอยาง และวิเคราะหความเทีย่ งของเคร�องมือ
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความ
เที ่ ย งของแบบสอบถามความรู  เ กี ่ ย วกั บ โรค
เบาหวาน มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เทากับ 0.85 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลเทา
ในผูปวยเบาหวานมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค เทากับ 0.73
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ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามความชุกของการเกิดแผลที่เทา
ปจจัยเกี่ยวกับเทา

จำนวน

รอยละ

86
36
05
23
08

70.49
29.51
4.10
18.85
06.56

ประวัติการเกิดแผลที่เทา
ไมมีแผล
มีแผล
ไมเคยมีแผลแตปจจุบันมีแผล
เคยมีแผลแตปจจุบันไมมีแผล
เคยมีแผลและปจจุบันมีแผล

ตอนที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดแผลที่เทา ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเกี่ยวกับ
เบาหวาน และปจจัยเกี่ยวกับเทาและพฤติกรรมการดูแลเทา
ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยเกีย่ วกับเบาหวาน
กลุม ตัวอยางจำนวน 122 คน สวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 51.64 มีอายุมากกวา 60 ป รอยละ
55.74 จบการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 51.64 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 49.18 มีสถานภาพ
สมรสคู รอยละ 85.24 รายไดครอบครัวอยูร ะหวาง 10,001-50,000 บาทตอเดือน รอยละ 61.48 ดัชนี
มวลกายอยูในระดับทวม รอยละ 54.92 ไมสบู บุหรี่ รอยละ 68.85 ไมดม� สุรา รอยละ 68.85 มียา
ที่ใชประจำนอกเหนือจากยาเบาหวาน พบวาสวนใหญรบั ประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ดุ
รอยละ 83.64 และโรคไขมันในเลือดสูง รอยละ 72.73 ระยะเวลาที่ไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนโรคเบาหวาน
นอยกวา 5 ป รอยละ 48.18 สวนใหญควบคุมระดับน้ำตาลโดยใชยารับประทานและเปนเบาหวานชนิด
ที่ 2 คิดเปน รอยละ 87.70 เม�อพิจารณาจากระดับน้ำตาลในเลือด 2 ครัง้ ยอนหลัง มีคา มากกวา 126
มิลลิกรัมเดซิลติ ร ครัง้ ที่ 1 คิดเปน รอยละ 56.56 ครัง้ ที่ 2 คิดเปน รอยละ 59.02 กลุม ตัวอยาง
มีความรู ในการดูแลตนเองอยูใ นระดับสูง รอยละ 54.92 และมีพฤติกรรมการดูแลเทาอยูใ นระดับปานกลาง
รอยละ 45.08
ปจจัยเกีย่ วกับเทาและพฤติกรรมการดูแลเทา
ประวัตเิ กีย่ วกับเทาของกลุม ตัวอยางพบวา มีประวัตเิ คยมีแผลทีเ่ ทา รอยละ 25.41 มีประวัตเิ คย
ตัดนิว้ เทา รอยละ 4.92 มีประวัตกิ ารสูญเสียความรูส กึ ทีเ่ ทา รอยละ 44.30 มีการเดินเทาเปลาในบาน
รอยละ 65.57 มีการเดินเทาเปลานอกบาน รอยละ 2.46 มีการเกิดแผลทีเ่ ทาในปจจุบนั รอยละ 10.66
ความรุนแรงของแผลทีเ่ ทา พบวา มีความรุนแรงของแผล เกรด 1 มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 61.54
รองลงมา เกรด 2 คิดเปนรอยละ 23.08 มีการไหลเวียนโลหิตทีเ่ ทาผิดปกติ รอยละ 4.10 ประสาท
รับความรูส กึ ทีเ่ ทาผิดปกติ รอยละ 27.05 มีสภาพเล็บทีเ่ ทาผิดปกติ รอยละ 15.57 การประเมินสภาพผิวหนัง
.....
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บริเวณเทา พบวา มีหนังแข็งทีเ่ ทา รอยละ 29.51 สีผวิ ทีเ่ ทาผิดปกติ รอยละ 7.38 มีอณ
ุ หภูมผิ วิ
ทีเ่ ทาผิดปกติ รอยละ 4.92 การประเมินการหลุดรวงของขนทีเ่ ทา พบวา มีการหลุดรวงของขนทีเ่ ทา
รอยละ 10.66 การประเมินลักษณะเทาทีผ่ ดิ รูปพบวา มีเทาผิดรูปรอยละ 7.38 การประเมินกำลังกลามเนือ้
ทีเ่ ทา พบวามีกำลังกลามเนือ้ เทาทีอ่ อ นแรง รอยละ 5.74 ประเมินการบวมทีเ่ ทา พบวามีการบวมทีเ่ ทา
รอยละ 10.66 มี Spider vein รอยละ 3.30
ระดับพฤติกรรมการดูแลเทาของกลุม ตัวอยาง พบวา พฤติกรรมการดูแลเทาอยูในระดับปานกลาง
มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 52.46 รองลงมาพฤติกรรมการดูแลเทาอยูในระดับระดับดี คิดเปนรอยละ 36.07
ตอนที่ 3 ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การเกิดแผลทีเ่ ทาของผูป ว ยเบาหวาน
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การเกิดแผลทีเ่ ทาในผูป ว ยเบาหวาน พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
และประวัตกิ ารด�มสุรามีความสัมพันธระดับต่ำกับการเกิดแผลทีเ่ ทา (Cramer’s V = 0.20 และ 0.23
ตามลำดับ) อาชีพและประวัตกิ ารสูบบุหรี่ มีความสัมพันธระดับปานกลางกับการเกิดแผลทีเ่ ทา (Cramer’s
V = 0.30 และ 0.32 ตามลำดับ) ปจจัยเกีย่ วกับเทาและพฤติกรรมการดูแลเทา พบวา ประวัตเิ คยเกิดแผล
ทีเ่ ทามีความสัมพันธกบั การเกิดแผลทีเ่ ทาในระดับสูงมาก (Phi = 0.90) ประวัตเิ คยตัดนิว้ เทา และสีผวิ
ทีเ่ ทามีความสัมพันธกบั การเกิดแผลทีเ่ ทาในระดับปานกลาง (Phi = 0.35, Cramer’s V = 0.27 ตาม
ลำดับ) สวนการหลุดรวงของขนทีเ่ ทาและการพบ Spider vein มีความสัมพันธกบั การเกิดแผลทีเ่ ทาของ
ผูปวยเบาหวานในระดับต่ำ (Cramer’s V = 0.18, Phi = 0.19 ตามลำดับ) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในขณะที่ปจจัยเกี่ยวกับเบาหวานไมมีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทา ในผูปวยเบาหวาน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการเกิดแผลที่เทาของผูปวยเบาหวาน

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สถานภาพสมรส
รายได
ดัชนีมวลกาย
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
ประวัตกิ ารด�มสุรา
ประวัตกิ ารใชยา

การเกิดแผลที่เทาของผูปวยเบาหวาน
Chi-square
p-value
4.93* (Cramer’s V = 0.20)
0.14
2.19
10.60* (Cramer’s V = 0.30)
1.28
5.76
0.93
12.09*(Cramer’s V = 0.32)
6.42*(Cramer’s V = 0.23)
0.13

0.03
0.70
0.82
0.01
0.53
0.06
0.82
0.00
0.04
0.72

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559

.....

ตัวแปร

9

วารสารแพทยนาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

ตัวแปร
ปจจัยเกีย่ วกับเบาหวาน
ระยะเวลาที่ไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปน
โรคเบาหวาน
ยาควบคุมน้ำตาลที่ไดรบั
ระดับน้ำตาลในเลือด 2 ครัง้ ลาสุด
(ครัง้ ที่ 1)
ระดับน้ำตาลในเลือด 2 ครัง้ ลาสุด
(ครัง้ ที่ 2)
ความรูเ กีย่ วกับเบาหวาน

การเกิดแผลที่เทาของผูปวยเบาหวาน
Chi-square
p-value
3.97

0.14

1.46
0.06

0.48
0.80

0.82

0.37

0.50

0.48

ปจจัยเกีย่ วกับเทาและพฤติกรรมการดูแลเทา
พฤติกรรมดูแลเทา
0.37
ประวัตเิ คยเกิดแผลทีเ่ ทา
99.28* (phi=.90)
ประวัตเิ คยตัดนิว้ เทา
15.08* (phi=.35)
ประวัตกิ ารสูญเสียความรูส กึ ทีเ่ ทา
7.53* (Cramer’s V = 0.25)
รองเทาและการสวมใสรองเทาในบาน
2.23
รองเทาและการสวมใสรองเทานอกบาน
2.88
การไหลเวียนโลหิตทีเ่ ทา
2.33
ประสาทรับความรูส กึ ทีเ่ ทา
2.13
สภาพเล็บทีเ่ ทา
0.58
หนังแข็งทีเ่ ทา
0.07
สีผวิ ทีเ่ ทา
9.25*(Cramer’s V = 0.27)
อุณหภูมผิ วิ ทีเ่ ทา
1.27
การหลุดลวงของขนทีเ่ ทา
4.14*(Cramer’s V = 0.18)
ลักษณะเทาผิดรูป
3.17
กำลังกลามเนือ้ เทา
0.00
การบวมทีเ่ ทา
0.56
Spider veins ทีเ่ ทา
4.11* (Phi = 0.19)
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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0.83
0.00
0.00
0.02
0.33
0.24
0.13
0.14
0.45
0.79
0.02
0.26
0.04
0.08
0.96
0.45
0.04
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1. ปจจัยสวนบุคคลกับการเกิดแผลที่เทา
ผลการศึกษาพบวา เพศมีความสัมพันธกับ
การเกิ ด แผลที ่ เ ท า อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ
เปนไปตามสมมติฐานที่กำหนด ทั้งนี้ถึงแมวากลุม
ตัวอยางสวนมากจะเปนเพศหญิง แต ในการ
วิเคราะหตารางไขวระหวางเพศกับการเกิดแผลนัน้
พบวา กลุมตัวอยางที่มีแผลที่เทาสวนใหญเปน
เพศชาย ซึง่ เพศชายมีพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
นอยกวาเพศหญิง เม�อเทามีผิวลอกมีรอยแตก
แลวไมมีการดูแลเทาที่ดีทำใหลุกลามและกลาย
เปนแผลได ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของสำนักงาน
สถิตแิ หงชาติ13 ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ประชากรไทยพบวา เพศหญิงมีความสนใจในการ
ดูแลสุขภาพมากกวาเพศชาย และมีความเสี่ยง
ดานสุขภาพนอยกวาเพศชาย สวนการประกอบ
อาชีพของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการเกิด
แผลที่เทาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อธิบายไดวา
ถึงแมกลุมตัวอยางสวนมากไมไดประกอบอาชีพ
(รอยละ 49.18) และเวลาสวนใหญของผูปวย
เบาหวาน จะอยูในบาน แตผูปวยสวนใหญไมสวม
รองเทาเม�ออยูใ นบาน เวนแตการเดินออกไปติดตอ
ธุระสวนตัวที่ออกนอกบาน รองลงมาประกอบ
อาชีพคาขาย ซึ่งอาชีพคาขายมีการยืนนาน ทำให
การไหลเวียนเลือดไมดี ประกอบกับมีพฤติกรรม
การดูแลเทาที่ไมถูกตอง ทำใหเกิดแผลที่เทาได
สอดคลองกับการศึกษาของ สรวงสุดา สวางใจ14
ที่พบวา อาชีพดังกลาวมีพฤติกรรมดูแลเทาที่ไม
ถูกตอง เสี่ยงตอการเกิดแผลสูง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับ
การเกิดแผลที่เทาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐาน เน�องจากสารพิษในบุหรี่มี

ฤทธิ์ทำใหหลอดเลือดสวนปลายหดตัว เสี่ยงตอ
การเกิดปญหาหลอดเลือดอุดตัน จึงทำใหเกิดแผล
ไดงา ย สอดคลองกับการศึกษาของวรรณา อธิวาส15
ที่พบวาพฤติกรรมเสี่ยงดานการสูบบุหรี่มีความ
สัมพันธกับการเกิดแผลที่เทาของผูเปนเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โดยพบวา กลุมที่เคยเกิดแผลมีประวัติ
การสูบบุหรี่และในปจจุบันยังคงสูบอยู สูงกวา
กลุมที่ ไมเคยเกิดแผล และผลการวิจัยพบวา
พฤติกรรมการด�มสุรามีความสัมพันธกับการเกิด
แผลที่เทาของผูปวยเบาหวาน ทั้งนี้เน�องจากสุรา
อาจมี ผ ลต อ ยาที ่ ค วบคุ ม โรคเบาหวานและโรค
ตางๆ ทำใหควบคุมโรคตางๆ ไดยาก สุราทำให
ควบคุมอาหารลำบาก และเปนสาเหตุใหเกิดภาวะ
น้ำตาลในเลือดต่ำ เพิ่มโอกาสเกิดผลขางเคียง
ของโรคเบาหวาน เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิด
หลอดเลือดตีบตัน16
ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส และรายได ไมมีความสัมพันธกับ
การเกิดแผลที่เทาของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่กำหนด อธิบายไดวา ผูปวยเบาหวาน
สวนใหญจบการศึกษาในชัน้ ประถมศึกษา มีสถานภาพ
สมรสมากที่สุด รายไดครอบครัวอยูระหวาง
10,001-50,000 บาทตอเดือน และจากการวิเคราะห
ตารางไขวระหวางการเกิดแผลกับอายุของกลุม
ตัวอยาง พบวา กลุม ทีเ่ กิดแผลทีเ่ ทาทีม่ อี ายุนอ ยกวา
60 ป และมากกวา 60 ป มีจำนวนรอยละ
ใกลเคียงกัน นอกจากนั้นการเกิดแผลที่เทายังขึ้น
อยูก บั สาเหตุอน� อีก ไดแก การควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดไมดี และตองเปนโรคเบาหวานมากกวา
15 ป10 สอดคลองกับงานวิจยั ของวรรณา อธิวาส15
พบวากลุม ทีเ่ คยเกิดแผล และไมเกิดแผลมีจำนวน
วัยผูส งู อายุ และวัยผู ใหญใกลเคียงกัน ผลการวิจยั
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ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ จิราพร เดชมา
และคณะ17 ที่พบวาหากมีการศึกษาต่ำจะมีการ
เรียนรู ในการดูแลตนเองต่ำกวาคนที่ไดรบั การศึกษา
ในระดับสูง ซึ่งอาจนำไปสูการเกิดภาวะแทรกซอน
ได เชน แผลเบาหวาน และ เยาวเรศ สมทรัพย18
ที่พบวา คูสมรสเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่
สำคัญของผูส งู อายุโรคเบาหวาน ทีค่ อยใหกำลังใจ
สนใจ เอาใจใส ปลอบโยน เปนที่ปรึกษาเม�อเกิด
ปญหาทำใหผสู งู อายุเบาหวาน มีความสนใจสุขภาพ
มากขึ้น นอกจากนั้น เพชรมณี วิริยะสืบพงศ และ
คณะ19 พบวา ผูที่มีรายไดมากจะมีความสนใจ
สุขภาพตนเองสูงกวาคนที่มีรายไดนอย
ปจจัยดานดัชนีมวลกายของผูปวยที่เกิด
แผลที่เทา พบวาไมมีความสัมพันธกับการเกิด
แผลที่เทาของผูปวยเบาหวาน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐาน อาจเน�องมาจากกลุมตัวอยางมีคาดัชนี
มวลกายอยูใ นระดับทวม มากทีส่ ดุ (รอยละ 52.80)
เพราะการเกิดแผลที่เทา มักพบในผูที่มีภาวะ
น้ำหนักเกินหรืออวน20 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ Boyko et al21 ที่ศึกษาปจจัยเสี่ยงที่ทำให
เกิดแผลทีเ่ ทาในผูเ ปนเบาหวานในเมืองซีแอตเติล
ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาภาวะน้ำหนักเกิน
มีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทาของผูเปน
เบาหวานชนิดที่ 2
2. ปจจัยเกีย่ วกับเบาหวานกับการเกิดแผล
ที่เทา
จากผลการวิจัยพบวา ระยะเวลาของการ
เปนเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือด 2 ครั้งลาสุด
และความรูเกี่ยวกับเบาหวาน ไมมีความสัมพันธ
กับการเกิดแผลที่เทา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กำหนด
อธิ บ ายได ว  า การเกิ ด แผลเบาหวานที ่ เ ท า นั ้ น
มักเกิดในผูป ว ยเบาหวานทีเ่ ปนมานานกวา 15 ป10
.....
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ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ปวยเปนโรค
เบาหวานอยูในระหวางชวง 5-10 ปมากที่สุด
ผลการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ
วรรณา อธิวาส15 ที่พบวาระยะเวลาของการเปน
เบาหวานไม ม ี ค วามสั ม พั น ธ ก ั บ การเกิ ด แผล
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการปวย
เปนโรคเบาหวานอยูในชวง 1-10 ป และการที่
ระดับน้ำตาลในเลือด 2 ครั้งลาสุด ไมสัมพันธกับ
การเกิดแผลที่เทาของผูปวยเบาหวาน ทั้งนี้
เน�องจากกลุมที่เกิดแผลและกลุมที่ ไมเกิดแผลมี
คาระดับน้ำตาลในเลือดทั้ง 2 ครั้ง มีจำนวน
ใกลเคียง ทำใหระดับน้ำตาลในเลือดไมสัมพันธ
กับการเกิดแผลที่เทา นอกจากนั้นกลุมตัวอยางที่
เกิดแผลมีความรูอยูในระดับมาก และในระดับ
ปานกลางเทากัน และอาจนำความรูมาปรับใช ใน
การดูแลสุขภาพของตนเองไดไมเพียงพอ ทำให
ความรูเกี่ยวกับเบาหวานไมสัมพันธกับการเกิด
แผลที่เทา ซึ่งผลการวิจัยนี้ ไมสอดคลองกับงาน
วิจัยของ Malone et al22 ที่พบวาอัตราการเกิด
แผลที่เทาในกลุมที่ไดรับความรูเร�องการดูแลเทา
เพียงรอยละ 4.50 และในกลุมที่ไมไดรับความรู
รอยละ 14.70
3. ปจจัยเกีย่ วกับเทากับการเกิดแผลทีเ่ ทา
ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลเทา พบวา
ไมมีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทาของผูปวย
เบาหวาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐาน อธิบายไดวา ระดับคะแนนพฤติกรรม
การดูแลเทาโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับ
ปานกลางมากที่สุด และพบวาพฤติกรรมการดูแล
เทาที่กลุมตัวอยางปฏิบัติมากที่สุด 3 ลำดับแรก
คือ จัดบริเวณภายในบานใหเปนระเบียบเพ�อ
ปองกันอุบัติเหตุ (รอยละ 92.60) ทำความสะอาด
เทาและซอกนิ้วดวยสบู ลางและซับใหแหงทุกวัน
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บริเวณ Tibialis Posterior ไมได (รอยละ 2.33
เทากัน) ซึ่งในกลุมที่เกิดแผลและไมเกิดแผล
พบความผิดปกติท่ไี มแตกตางกัน เม�อนำมาทดสอบ
ความสัมพันธจึงพบวาไมมีความสัมพันธกับการ
เกิดแผล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวรรณา
อธิวาส15 ที่วากลุมที่เกิดแผล และไมเกิดแผลมี
การสวมรองเทา ในบานไมแตกตางกัน ซึ่งกลุม
ตัวอยางสวนใหญที่ไมสวมรองเทาในบาน เพราะ
มี ค วามคิ ด เห็ น ว า ไม ใ ช ว ั ฒ นธรรมของบ า นเรา
และจากการศึกษาของ Sriussadaporn25 พบวา
ความผิ ด ปกติ ข องการไหลเวี ย นเลื อ ดที ่ ว ั ด จาก
Ankle–BrachialSystolic Index ไมสัมพันธกับ
การเกิดแผลที่เทา

ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบวา ประวัติการสูบ
บุหรี่ และประวัติการด�มสุรามีความสัมพันธกับ
การเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน ดังนั้นควร
รณรงคเพ�อเสริมสรางความตระหนักใหผูปวย
เบาหวาน ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และการด�มสุรา
เพ�อปองกันการเกิดหรือการกลับเปนซ้ำของแผล
ที่เทา
2. จากผลการวิจัยพบวา การมีประวัติเคย
มีแผลที่เทา ประวัติเคยตัดนิ้วเทา และประวัติการ
สูญเสียความรูสึกที่เทามีความสัมพันธกับการเกิด
แผลที่เทา ดังนั้นควรมีการใหความรูแกผูปวย
เบาหวานในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการดูแลเทาที่ถูกตองอยางตอเน�อง
เพ�อปองกันการเกิดหรือการกลับเปนซ้ำของแผล
ที่เทา การถูกตัดนิ้วเทา และการสูญเสียความ
รูสึกที่เทา
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(รอยละ 82.00) และตัดเล็บปลายตรงไมตัดสั้น
ชิดเนื้อ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิดบาดแผล (รอยละ 79.50) ซึ่งจากการ
วิเคราะหตารางไขวระหวางพฤติกรรมการดูแล
เทากับการเกิดแผลที่เทาของกลุมตัวอยางพบวา
กลุมที่เกิดแผล และไมเกิดแผลมีการปฏิบัติที่ไม
แตกตางกัน เม�อนำมาทดสอบความสัมพันธจึง
พบวาไมมีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทา
ประวัตกิ ารเกิดแผล และประวัตเิ คยสูญเสีย
ความรูสึกที่เทา มีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่
เทาของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กำหนด ทั้งนี้เพราะ
ผูป ว ยเบาหวานทีเ่ ริม่ มีประสาทรับรูค วามรูส กึ เส�อม
ทำใหผูปวยมีอาการชา ไมรูสึก ไมสามารถรับรู
อันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากของแหลมคม ความรอนเย็น
ตลอดจนแรงกดที่ผิดปกติ เชน ผูปวยสามารถทน
แรงบีบจากรองเทาที่ไมเหมาะสมไดนานๆ โดย
ไมรสู กึ เจ็บปวด หรือเม�อมีแผลผูป ว ยจะไมรสู กึ เจ็บ
และเดินลงน้ำหนักบริเวณที่มีแผลเร�อยๆ กอให
เกิดการบาดเจ็บมากขึน้ อีกทัง้ สาเหตุทเ่ี คยเกิดแผล
ในครั ้ ง ก อ นยั ง คงส ง ผลให ม ี โ อกาสเกิ ด แผลใน
ปจจุบนั ไดซำ้ อีก23 ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ
กนกวรรณ ปนทรัพย24 ที่พบวาประวัติเคยเกิด
แผลที่เทามีความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทา
ของผูที่เปนเบาหวาน
รองเทาและการสวมใสรองเทา พบวาไมมี
ความสั ม พั น ธ ก ั บ การเกิ ด แผลที ่ เ ท า ของผู  ป  ว ย
เบาหวาน อธิบายไดวา กลุม ตัวอยางมีการใสรองเทา
สวมออกนอกบาน (รอยละ 69.44) และไมสวมใส
รองเทาในบาน (รอยละ 63.89) ซึ่งจากการ
วิเคราะหตารางไขวระหวางการสวมใสรองเทากับ
การเกิดแผล พบวา กลุม ทีเ่ กิดแผล และไมเกิดแผล
มีการปฏิบัติไมแตกตางกัน อีกทั้งการคลำชีพจร
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3. จากผลการวิจัยพบวา สีผิวที่เทา การ
หลุดรวงของขนทีเ่ ทา การพบ Spider veins ทีเ่ ทา
มีความสัมพันธตอการเกิดแผลที่เทา ดังนั้นควร
มีการตรวจแผลทีเ่ ทา การตรวจประเมินเทาอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง โดยผูเชี่ยวชาญ และตรวจเทาดวย
ตนเองอยางนอยวันละ 1 ครั้ง เพ�อปองกันการ
เกิดหรือการกลับเปนซ้ำของแผลที่เทา หากพบ
การเกิดแผลที่เทาจะไดรับการดูแลรักษาอยาง
ทันทวงที เพ�อไมใหแผลที่เทา มีความรุนแรง
มากขึ้น และเพ�อสงเสริมการหายของแผล

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการศึกษาพบวา มีหลายปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการเกิดแผลที่เทา ควรมีการจัด
โครงการใหความรูและคำแนะนำเกี่ยวกับการ
ปองกันการเกิดแผลที่เทาตลอดจนการดูแลรักษา
แผลทีเ่ ทาในผูป ว ยทีเ่ กิดแผลและสงเสริมใหผปู ว ย
ไดมีสวนรวมในการดูแลตนเอง รวมถึงสงเสริมให
ครอบครัวมีบทบาทในการดูแลผูปวย และมีการ
ประเมินผลกอนและหลังจัดโครงการ และควรมี
การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเกิดแผลที่เทา
และพฤติกรรมการดูแลเทาในผูปวยเบาหวาน
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