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Abstract
 Purpose: To investigate the relationship between age, duration of diabetes, HbA1C,  
co-morbidity, self-efficacy, and diabetic foot ulcer among persons with type 2 diabetes.
 Design: Descriptive correlational design.
 Methods: The sample consisted of 136 persons with type 2 diabetes in the outpatient  
department, at the Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam.  Data were collected using hospital record 
and a structured questionnaire.  The diabetic foot ulcer was assessed using 60 second Diabetic Foot 
Screen.  Spearman’s  Rho correlation was employed to test the relationship among variables.
 Main findings: More than half of subjects were female (60.3%) with mean age of 65.3 years.  
The majority had type 2 diabetes more than 10 years; hypertension was the most common  
co-morbid disease with 89%.  The mean score of self-efficacy was 54.49 (SD = 8.34) while the mean 
of diabetic foot ulcer score was 6.05 (SD = 3.14).  Age, duration of type 2 diabetes, and  
co-morbidity were significant positively correlated with the diabetic foot ulcer score (rs = .29, rs = 
.31, rs = .30; p < .05, respectively) while self-efficacy was negatively correlated with the diabetic foot 
ulcer score (rs = - .42, p < .05).
 Conclusion and recommendations: Nurses should routinely assess persons with type 2  
diabetes using the 60 second Diabetic Foot Screen, control their co-morbid diseases, and promote 
their self-efficacy.  Standard guidelines to take care feet of diabetic persons concerning those  
related factors should be developed and implemented. 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	อายุของผู้ป่วย	ระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหวาน	ระดับเฮโมโกลบิน	

เอวันซี	โรคร่วม	ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง	และความเส่ียงในการเกิดแผลเบาหวานท่ีเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

ประเภทท่ี	2

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วย	เบาหวานประเภท	2	จำานวน	136	คน	ท่ีมารับการรักษาตัว	 

ณ	แผนกผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลบัคมาย	กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบ

บันทึกข้อมูลจากแฟ้มผู้ป่วย	 วัดความเส่ียงในการเกิดแผลท่ีเท้าด้วยการใช้แบบประเมิน	 60	 second	Diabetic	 Foot	

Screen	วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษาด้วยการใช้สถิติ	Spearman’s	Rho

 ผลการวิจัย:	ผู้ป่วยร้อยละ	60.3	เป็นเพศหญิง	มีอายุเฉล่ีย	65.3	ปี	ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานประเภท	2	มานาน

กว่า	10	ปี	โรคร่วมท่ีพบมากท่ีสุด	(ร้อยละ	89)	คือ	โรคความดันโลหิตสูง	ค่าเฉล่ียของคะแนนความเช่ือในการดูแลตนเอง	

เท่ากับ	54.49	และค่าเฉล่ียของคะแนนความเส่ียงในการเกิดแผลท่ีเท้า	เท่ากับ	6.05	อายุ	ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน	

และโรคร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่าคะแนนความเส่ียงของการเกิดแผลท่ีเท้า	(rs	=	.29,	rs	=	.31,	rs	=	.30;	p	<	

.05	 ตามลำาดับ)	 ค่าคะแนนความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง	 มีความสัมพันธ์ทางลบกับค่าคะแนนความเส่ียงใน

การเกิดแผลเบาหวานท่ีเท้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภทท่ี	2	(rs	=	-	.42,	p	<.	05)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	พยาบาลควรใช้แบบประเมิน	60	second	Diabetic	Foot	Screen	เพ่ือประเมินความเส่ียง

ของการเกิดแผลท่ีเท้าในผู้ป่วยเบาหวานอย่างสมำา่เสมอ	หาวิธีการในการควบคุมการกำาเริบของโรคร่วม	และส่งเสริมให้ 

ผู้ป่วยมีความเช่ือม่ันในการดูแลตนเอง	และควรพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลเท้าสำาหรับผู้ป่วย	และนำาไปใช้ในการสอน

ให้ผู้ป่วยป้องกันตนเองไม่ให้เกิดแผลท่ีเท้า
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Corresponding Author: รองศาสตราจารย์อรพรรณ โตสิงห์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,  
e-mail: orapan.tho@mahidol.ac.th 
*  วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


