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Abstract 
 Purpose: To study the relationship between body mass index, health perception, and social  
support with the physiological recovery of patients with foot and ankle fractures after a cast is  
provided.
 Design: A descriptive correlational research.
 Methods: The sample was 85 adult patients diagnosed with foot and ankle fractures from 2  
hospitals in Bangkok. Data were collected by using: 1) the demographic characteristic records, 2) the 
patient history records, 3) the Body Mass Index (BMI), 4) the Health Perception Questionnaire, 5) the 
Social Support Questionnaire, and 6) the Lower Extremity Functional Scale (LEFS). Data were analyzed 
through descriptive statistics and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficients.
 Main findings: The mean BMI level was overweight (M = 24.15, SD = 4.82). While the mean 
score of health perception and the overall social support were at a good level, M = 129.60, SD = 14.77 
and M = 69.28, SD = 11.73, respectively, the mean score of lower extremity’s function was 43.52 (SD 
= 9.62). Obviously, body mass index had statistically significant negative correlated with early  
physiological recovery (r = - .31, p < .05). On the other hand, the health perception and social support 
had statistically significant positive correlated with early physiological recovery (r = .46, r = .28;  
p < .05).
 Conclusion and recommendations: Nurses should promote the proper health perception and 
social support and suggest patients with foot and ankle fractures to perform activities appropriately 
in order to early recover after a cast is provided.
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ปจัจยัทีม่คีวามสัมพนัธกั์บการฟืน้ตวัดา้นรา่งกายระยะแรกของผูป้ว่ย
กระดูกเท้าและข้อเท้าหัก หลังได้รับการรักษาด้วยการเข้าเฝือก*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย	 การรับรู้ภาวะสุขภาพ	 และการสนับสนุนทางสังคม	 
กับการฟ้ืนตัวด้านร่างกายของผู้ป่วยกระดูกเท้าและข้อเท้าหัก	หลังได้รับการรักษาด้วยการเข้าเฝือก
 รูปแบบการวิจัย:	ศึกษาเชิงสหสัมพันธ์
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีกระดูกเท้าและข้อเท้าหัก	 และรักษาด้วยการเข้าเฝือก	 
กลุ่มตัวอย่างมีจำานวน	 85	 รายจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	 2	 แห่ง	 โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบบันทึก
ประวัติการเจ็บป่วย	การประเมินดัชนีมวลกาย	แบบวัดการรับรู้ภาวะสุขภาพ	แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม	แบบประเมิน
การทำาหน้าท่ีของขา	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา	 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
ของเพียร์สัน
 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีดัชนีมวลกายในระดับนำา้หนักเกิน	(M	=	24.15,	SD	=	4.82)	มีการรับรู้ภาวะสุขภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดี	(M	=	129.60,	SD	=	14.77)	ได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมในระดับมาก	(M	=	69.29,	 
SD	=	 11.73)	 มีค่าเฉล่ียการทำาหน้าท่ีของขาเท่ากับ	 43.52	 (SD	=	 9.62)	 ค่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับ 
การฟ้ืนตัวด้านร่างกายระยะแรกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(r	=	-	.31,	p	<	.05)	การรับรู้ภาวะสุขภาพและการสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟ้ืนตัวด้านร่างกายระยะแรกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (r	 =	 .46,	 r	 =	 .28;	 
p	<	.05)
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 พยาบาลควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการรับรู้ภาวะสุขภาพท่ีถูกต้อง	 และได้รับการสนับสนุน 
ทางสังคมอย่างต่อเน่ือง	โดยให้คำาแนะนำาการทำากิจกรรมท่ีเหมาะสม	เพ่ือช่วยให้มีการฟ้ืนตัวท่ีดีย่ิงข้ึนภายหลังเข้าเฝือก
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