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Development of Foot Care Model among Patients
with Diabetes Mellitus in Community: A Case Study
of Sunpuloei Community
Chayaphon Siriniyomchai, RN, MNS1, Nantanit Boonnak, RN, BNS2,
Sriphan Sriwongwant, MPH2, Pichaya Wannachai, BPH3
Abstract
Diabetic foot ulcers are major complication leading to foot amputation in patients with
diabetes mellitus. Such complication adversely affects the patients both physically and mentally
resulting in reduced quality of life and increased family care burden. Diabetes foot care in
community is important to prevent ulcers and reduce complications in diabetic foot ulcers that lead
to amputation. This paper aimed to share lesson learned from the development of foot care model
among patients with diabetes mellitus in Sunpuloei community, Chiang Mai Province. Using research
and development process, the project was composed of 2 phases. The first phase consisted of a
situational analysis, a development of model, and a tryout of the foot care model. The second phase
was to investigate the effect of the foot care model on diabetes patients’ foot care behavior. The result
revealed that the experimental group significantly showed better foot care behaviors than did the
control group. The foot care model developed for patients with diabetes mellitus at Sunpuloei
community was effective and should be encouraged for use in other communities. The process of
model development implemented could also be an exemplar for other communities to learn and
follow.
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การพัฒนารูปแบบการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน:
กรณีศึกษาชุมชนตำ�บลสันปูเลย
ชยพล ศิรินิยมชัย, พย.ม.1 ณัฏฐนิช บุญหนัก, พย.บ.2 ศรีพรรณ ศรีวงศ์วรรณ์, ส.ม.2
พิชยา วรรณชัย, ส.บ.3
บทคัดย่อ
แผลทีเ่ ท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนทีส่ �ำ คัญทีน่ �ำ ไปสูก่ ารถูกตัดเท้าส่งผลกระทบต่อผูป้ ว่ ย ทัง้ ด้านร่างกาย
และจิตใจ ทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยลดลง และเพิม่ ภาระการดูแลของครอบครัว การดูแลเท้าเบาหวานในชุมชนจึงมี
ความสำ�คัญในการป้องกันการเกิดแผลทีเ่ ทา และลดภาวะแทรกซ้อนทีน่ �ำ ไปสูก่ ารถูกตัดเท้า บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อ ถอดบทเรี ย นการดำ � เนิ น งานการพั ฒ นาการรู ป แบบการดู แ ลเท้ า ผู้ป่ว ยเบาหวานในชุ ม ชนตำ � บลสั น ปู เ ลย
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาสองระยะ ในระยะแรกประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์
การพัฒนารูปแบบ และการทดลองใช้รปู แบบการดูแลเท้า ส่วนระยะทีส่ องเป็นการศึกษาผลของการใช้รปู แบบการดูแล
เท้าผู้ป่วยเบาหวาน โดยศึกษาในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแลเท้าในชีวิต
ประจำ�วันดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญ รูปแบบการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีพ่ ฒ
ั นาในชุมชนตำ�บลสันปูเลยได้ผลดี
ควรได้รบั การสนับสนุนให้มกี ารนำ�ไปใช้ในชุมชนอืน่ รวมทัง้ กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลเท้า กรณีศกึ ษาชุมชน
ตำ�บลสันปูเลย ยังเป็นแบบอย่างในการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามให้กบั ชุมชนอืน่
คำ�สำ�คัญ: การมีสว่ นร่วมของชุมชน เบาหวาน แผลทีเ่ ท้า
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บทนำ�
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีม่ สี าเหตุมาจาก
ความผิ ด ปกติ ท างเมแทบอลิ ซึม เป็ น ผลมาจากความ
บกพร่องในการหลั่งอินซูลิน และ/หรือการออกฤทธิ์ของ
อินซูลินลดลงหรือมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำ�ให้มีระดับ
นํ้าตาลในเลื อ ดสูง 1 ปัจจุบัน โรคเบาหวานเป็น ปัญ หา
ทางสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญ ทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ ของทุกประเทศ
ทั่วโลก สมาพันธเบาหวานโลกไดคาดการณวาผูปวย
เบาหวานทัว่ โลกจะมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ จาก 415 ล้านคน ในปี
พ.ศ. 2558 เป็น 642 ล้านคน ในปี พ.ศ. 25832 เช่นเดียว
กับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์ว่า
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2563 จะพบผูเ้ ป็นเบาหวาน จำ�นวน
501,299 - 553,941 คน/ปี และจะมีผู้เป็นเบาหวาน
เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 8.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 25633 ปัญหาภาวะ
แทรกซอ นทีส่ าํ คัญของโรคเบาหวาน ได้แก่ การเกิดแผล
ทีเ่ ท้า ซึง่ เกิดจากการมีเลือดไปเลีย้ งอวัยวะสว นปลายไมด ี
เนือ่ งจากมีระดับนา้ํ ตาลในเลือดสูงทําใหเกิดการทําลายของ
ระบบประสาทและหลอดเลือดสวนปลายเป็นสาเหตุของ
ภาวะประสาทส่วนปลายเสือ่ ม การทีม่ ภี าวะประสาทส่วน
ปลายเสือ่ มเป็นเวลานาน จะส่งผลทำ�ให้เกิดเท้าผิดรูปทำ�ให้
เกิดภาวะเท้าเบาหวานตามมา4-5
เท้าเบาหวาน (diabetic foot) หมายถึง กลุม่ อาการ
ของเท้าทีเ่ กิดจากปลายประสาทเสือ่ ม และ/หรือเส้นเลือด
ส่วนปลายตีบตัน ก่อให้เกิดบาดแผล ติดเชือ้ และนำ�ไปสู่
การสูญเสียหน้าทีก่ ารทำ�งานของเท้า หรือการตัดขาได้4-5
ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและภาวะทุพลภาพ รูส้ กึ
สูญเสียภาพลักษณ์ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวมี
ภาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ และอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้จากการ
ติดเชือ้ จากแผลเท้าเบาหวาน6 ดังนัน้ การดูแลเทาจึงมีความ
สําคัญอย่างยิง่ ต่อผูป้ ว่ ยเบาหวานเนือ่ งจากเปนการปองกัน

การเกิดแผลทีเ่ ทา และลดผลกระทบจากภาวะแทรกซอนที่
เกิดจากแผลที่เท้า7-8 ข้อมูลล่าสุดในจังหวัดเชียงใหม่พบ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับเท้า ได้แก่ เท้าชา สูญเสีย
ความรู้สึกที่เท้า หรือมีประวัติแผลที่เท้ามาก่อน จำ�นวน
9,039 ราย และมีผู้ป่วยเบาหวานไม่ทราบว่ามีปัญหา
เกีย่ วกับเท้า จำ�นวน 16,888 ราย9 เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของวิถชี วี ติ ของสังคมในปัจจุบนั ทีไ่ ม่เห็นความสำ�คัญและ
ความจำ�เป็นในการดูแลเท้า ทำ�ให้เกิดปัญหาทีเ่ ท้าตามมา
ได้แก่ การเกิดแผลทีเ่ ท้าเป็นต้น7,10
การดูแลเท้าในปัจจุบัน เน้นการให้ความรู้แก่ผ้ปู ่วย
เบาหวานและครอบครัว จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
เพียงอย่างเดียว จึงทำ�ให้อบุ ตั กิ ารณ์การเกิดแผลทีเ่ ท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวานยังคงเพิ่มขึ้น การเกิดแผลที่เท้าในผู้เป็น
เบาหวานพบตัง้ แต่รอ้ ยละ 1.7-11.9 และมีอตั ราการเกิด
แผลใหม่รอ้ ยละ 0.6-2.2 ต่อปี11 ผูป ว ยเบาหวานขาดความ
ตระหนักอาการชาที่เทา จึงทําใหเสี่ยงตอการเกิดแผล
ที่เทาได  รวมทั้งขาดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแลเท้าเบาหวาน12 ดังนัน้ จึงมี
ความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายในชุมชนจะต้องร่วมมือกัน
อย่างจริงจังในการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวาน โดยเน้นหนัก
การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานดำ�รงชีวิตได้อย่างมี
คุณค่า และไม่ถกู ตัดเท้าในอนาคต
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ มหาวิทยาลัยพายัพ
ได้จัดให้บริการวิชาการสู่สังคม ในพื้นที่ตำ�บลสันปูเลย
อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2550
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั และได้พบสภาพปัญหาสำ�คัญของ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานในพืน้ ทีด่ งั กล่าวซึง่ ประกอบด้วย 15 หมูบ่ า้ น
ที่มีวิถีชีวิตกึ่งชนบทและกึ่งเมือง โดยข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนากับผูป้ ว่ ยเบาหวานและญาติซง่ึ เป็นผูด้ แู ล จากการ
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เยี่ยมบ้านโดยคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคพบว่า
ผูป้ ว่ ยบางรายยังมีพฤติกรรมการดูแลเท้าทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น
ไม่ส�ำ รวจเท้า ไม่ท�ำ ความสะอาดซอกเท้า และสวมรองเท้า
แบบคีมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนญาติมคี วามกระตือรือร้นทีจ่ ะ
ไดความรู้ และเรียนรู้แนวทางในการดูแลเท้าในผู้ป่วย
เบาหวาน พร้อมทั้งต้องการให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มาเยีย่ มผูป้ ว่ ยเบาหวานทีบ่ า้ น และมีความต้องการให้ชมุ ชน
ตำ�บลสันปูเลยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลเท้าด้วยตนเอง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของคลินิกโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลสันปูเลย อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีผปู้ ว่ ย
รายใหม่ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น โดยพบปัญหาการดูแลเท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า
โดยมีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ร่วมกับเคยมี
ประวัติการเกิดแผลที่เท้า หรือถูกตัดอวัยวะเกี่ยวกับเท้า
มาก่อน จำ�นวน 13 ราย และมีผปู้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ภี าวะ
เส้นประสาทส่วนปลายเสือ่ ม และไม่เคยมีประวัตกิ ารเกิด
แผลทีเ่ ท้าหรือถูกตัดเท้ามาก่อน จำ�นวน 50 ราย13 ทัง้ ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลสันปูเลย ได้พยายาม
รณรงค์การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการส่งเสริมการดูแล
เท้ าด้ ว ยตนเอง โดยให้สุขศึก ษาและความรู้แ ก่ผู้ป่วย
เบาหวานเป็นรายบุคคลในเรือ่ งการดูแลเท้าและแผลทีเ่ ท้า
แต่มขี อ้ จำ�กัดเรือ่ งระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยเบาหวานไม่สามารถ
มาร่วมอบรมได้มากกว่า 1 วัน เพราะต้องมีภาระในเรือ่ ง
การทำ�งานและต้องอยูเ่ ฝ้าบ้าน ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานมีเวลา
ไม่เพียงพอในการฝึกทักษะในการดูแลเท้า และขาดทักษะ
ในการตรวจเท้าด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ยเบาหวานจำ�นวน 6 ราย
พบว่า 4 รายไม่ได้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของพยาบาล
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เมื่อกลับไปบ้านเนื่องจากไม่มีความมั่นใจว่า ตนเองจะ
ตรวจเท้าได้ถกู ต้อง ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานไม่เห็นประโยชน์
และความสำ�คัญของการดูแลเท้าด้วยตนเอง และไม่ให้
ความสำ�คัญกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ป้องกันการ
เกิดแผลเท้า ส่วนผลการวิเคราะห์การปฏิบตั งิ านของคลินกิ
เบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลสันปูเลย
พบว่า พยาบาลทีร่ บั ผิดชอบในคลินกิ เบาหวานมีภาระกิจ
ในการจัดการผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังอืน่ ด้วย เช่น ผูป้ ว่ ย
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ส่งผลทำ�ให้ขาดความต่อเนือ่ ง
รวมทัง้ วิธกี ารสอนการดูแลเท้าจะเน้นการบรรยายเป็นหลัก
และไม่มสี อ่ื แผ่นพับเกีย่ วกับการดูแลเท้าให้ผปู้ ว่ ยเบาหวาน
กับไปทบทวน รวมทั้งไม่มีรูปแบบการดูแลเท้าในผู้ป่วย
เบาหวานตัง้ แต่การตรวจคัดกรองความเสีย่ งในการเกิดแผล
ทีเ่ ท้า และการติดตามเยีย่ มบ้าน เป็นต้น
กลยุทธ์การส่งเสริมพฤติกรรมในการดูเท้าของผูป้ ว่ ย
เบาหวานจำ�เป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่ง
นโยบายของสำ�นักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข ได้ให้ความสำ�คัญในการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยการมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่านทาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สอดคลองกับ
องค์การอนามัยโลกที่ไดกำ�หนดแนวทางการดูแลสภาวะ
โรคเรื้อรัง เพื่อให้ผลลัพธ์การดูแลที่ดีข้ึนนั้น ต้องไดรับ
การสนับสนุนจากชุมชนโดยเน้นให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ น12,14
ดั ง นั้น คณะพยาบาลศาสตร์ แ มคคอร์ มิค จึ ง ได้ จัด ทำ �
โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้า
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ตำ�บลสันปูเลย อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการ
เสริมสร้างความเข็มแข็ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวาน โดยการ
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มี ส่ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยในชุ ม ชน 2) เพื่อ สร้ า ง
นวัตกรรมต้นแบบการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวาน โดยการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน
ในปี พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ
ได้ท�ำ โครงการพัฒนาการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานในชุมชน
โดยระยะแรกได้ดำ�เนินการโดยมีการประชุมร่วมกันกับ
นักวิชาการจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ ตัวแทน
จากกองสาธารณสุ ข และสิ่ง แวดล้ อ ม เทศบาลตำ � บล
สันปูเลย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
สันปูเลย ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ นทัง้
15 หมู่บ้าน ผู้ดูแลและผู้ป่วยเบาหวานเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น และหาแนวทางในการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวาน
โดยการรับฟังความคิดเห็นเพือ่ พิจารณาว่ารูปแบบการดูแล
เท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวานในชุมชนควรเป็นอย่างไร จากนัน้ จึง
ออกเยีย่ มบ้านและตรวจเท้าให้ผปู้ ว่ ยเบาหวาน การปฏิบตั ิ
งานใช้ รูป แบบการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก ารแบบมี ส่ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research: PAR) ทีต่ อ้ งการให้
คนในชุมชนตำ�บลสันปูเลยร่วมกันช่วยดูแลเท้าผู้ป่วย
เบาหวาน โดยมีการพัฒนาการตรวจเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานให้
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ใช้กลวิธใี นการตรวจเท้าเชิงรุกเข้าไป
เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน พร้อมภาคีเครือข่ายได้เห็น
การดูแลเท้าและสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยเบาหวาน
โดยมี อาสาสมั ค รสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้านเป็น ผู้นำ�
เข้ า ไปตรวจเท้ า เบื้ อ งต้ น สอบถามอาการเจ็ บ ป่ ว ย
แนะนำ�พฤติกรรมการดูแลเท้า 9 ข้อให้แก่ผู้ป่วย และ
การสวมรองเท้าทีเ่ หมาะสม เป็นต้น การลงเยีย่ มวิธดี งั กล่าว
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวในการให้ความสนใจใน
การดูแลเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวานมากขึน้ และสามารถสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวานในชุมชน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำ�เนิน

งานการพัฒนาการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานในชุมชน: กรณี
ศึกษาชุมชนตำ�บลสันปูเลย เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการจัดการ การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
เป็นรูปแบบให้พน้ื ทีอ่ น่ื ๆ นำ�ไปปรับใช้ในการวางแผนจัดการ
ดูแลเท้าในชุมชนด้วยตนเองต่อไป และให้บคุ ลากรทางการ
แพทย์ได้เข้าใจแนวคิดการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน โดยใช้
กลยุทธ์ชมุ ชนเป็นฐานในการคัดกรอง การประเมินความ
เสีย่ งต่อการเกิดแผลเท้าเบาหวาน การจัดกิจกรรมป้องกัน
การเกิดแผลเท้าเบาหวาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน ผู้นำ�
ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานให้สอดคล้องกับ
วิ ถีชีวิต ให้ มีค วามต่ อ เนื่อ งและยั่ง ยื น ตลอดไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนางานการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
ตำ�บลสันปูเลย
กระบวนการดำ�เนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีตวั แทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้านตำ�บลสันปูเลยทั้ง
15 หมูบ่ า้ นเป็นแกนหลักในการทำ�งาน ร่วมกับนักวิชาการ
จากคณะพยาบาลศาสตร์ แ มคคอร์ มิ ค เจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล และเจ้าหน้าที่
จากกองสาธารณสุ ข และสิ่ง แวดล้ อ ม เทศบาลตำ � บล
สันปูเลยเป็นผู้ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในชุมชน
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการดูแลเท้าโดยใช้ชมุ ชน
เป็นฐานเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ย
เบาหวาน แบ่งออกเป็น 3 วงรอบ คือ
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วงรอบที่ 1 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ใช้การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการ (action research) โดยเริ่มจากการจัดทีม
เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเบาหวาน
ทีท่ �ำ งานในหมูบ่ า้ น จากวงรอบที่ 1 บทบาทของทีมจะเข้า
เยี่ย มและตรวจเท้ า ผู้ป่ว ยเบาหวานที่บ้า นในหมู่บ้า น
ใช้กจิ กรรมการดูแลเท้าแบบเชิงรุก เข้าไปทีบ่ า้ นของผูป้ ว่ ย
เบาหวาน ให้คำ�แนะนำ�ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อมีพฤติกรรม
การดูแลเท้าทีเ่ หมาะสม และให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลเท้า
แก่ลูกหลานของผู้ป่วยเบาหวานที่ทำ�หน้าที่ในการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน หลังจากการเยี่ยมในแต่ละครั้งจะมีการ
ประชุมเพือ่ ทบทวนวิธกี ารเยีย่ ม เมือ่ สิน้ สุดในวงรอบจะมี
การถอดบทเรียนเพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุง และพัฒนา
การเยีย่ มผูป้ ว่ ยเบาหวานในวงรอบต่อไป หลังจากนัน้ ทีมที่
ร่วมกิจกรรมได้จดั เวทีเสวนาประชาคม ถอดบทเรียน และ
นำ�เสนอต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลตำ�บลสันปูเลยให้
รับทราบเพือ่ ก่อให้เกิดแรงสนับสนุนในการขับเคลือ่ นงาน
ในวงรอบที่ 2 ต่อไป
วงรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2560
ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research: PAR) กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยใน
ตำ � บลสั น ปู เ ลย โดยวางแผนทำ � งานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้
ทั้งชุมชนเป็นเจ้าของงานการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
กำ�หนดรูปแบบการเยี่ยม ใช้ข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่ม
(focus group discussion) และตรวจสอบแบบสามเส้า
(triangulation) ของผูม้ สี ว่ นได้เสียในวงรอบที่ 1 ผนวกกับ
ข้อเสนอจากการทำ�งานและการฟังอย่างใส่ใจ (active
listening) จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทีไ่ ด้ออกเยีย่ ม ในวงรอบที่ 2
ได้ขยายการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน โดยการเยี่ยมบ้าน
ออกไปจนครบทุกหมูบ่ า้ น จำ�นวน 15 หมูบ่ า้ น โดยทีมดูแล
เท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานจากภาคีเครือข่ายในชุมชน ก่อให้เกิด
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ความตื่นตัวในชุมชนประกอบด้วยตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ นทัง้ 15 หมูบ่ า้ น สมาชิกองค์การ
บริหารเทศบาลตำ�บลสันปูเลย เจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลสันปูเลย และนักวิชาการ
จากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ ออกเยีย่ มและตรวจ
เท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ปี ญ
ั หาแผลทีเ่ ท้า หรือมีพฤติกรรม
การดูแลเท้าทีไ่ ม่เหมาะสมจำ�นวน 55 ราย ส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
เบาหวานเข้าใจในการดูแลเท้า และดีใจที่มีทีมมาเยี่ยม
ตรวจเท้าและให้คำ�แนะนำ�ในการดูแลเท้า ซึ่งปกติแล้ว
ผูป้ ว่ ยเบาหวานจะละเลยในการดูแลเท้าตนเอง เนือ่ งจาก
ขาดความรูแ้ ละไม่ตระหนักถึงความสำ�คัญของการดูแลเท้า
เพือ่ ป้องกันการถูกตัดเท้า จากนัน้ จึงมีการประชุมทีมดูแล
เท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน และหาแนวทางร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในชุมชน ได้แก่ อสม. และเทศบาลตำ�บลสันปูเลย และ
ร่างแนวทางสำ�หรับใช้ในการป้องกันการเกิดแผลเท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ในตำ�บลสันปูเลย อำ�เภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำ�เสนอต่อแกนนำ�ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ผูด้ แู ล อสม. และเทศบาลตำ�บลสันปูเลย เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของรูปแบบ เพื่อให้ได้
รูปแบบที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทชุมชน
ในตำ�บลสันปูเลยมากทีส่ ดุ
วงรอบที่ 3 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมต่อเนือ่ งจากวงรอบ
ที่ 2 ในการวางแผนงานมีการจัดตั้งชมรมรักษ์เท้าผู้ป่วย
เบาหวาน ตำ�บลสันปูเลย ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้านทั้ง 15
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำ�บลสันปูเลย กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ นในตำ�บลสันปูเลย
และเจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลสันปูเลย ทีเ่ ห็นความสำ�คัญของการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ย
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เบาหวานจำานวน 28 คน มีการปรับแผนงาน และเรียนรู้
ในทุกภาคีอย่างเป็นเกลียวพลวัต (spiral dynamic) ในด้าน
การบริหารจัดการชมรมรักษ์เท้าผู้ป่วยเบาหวานได้จัด
โครงการอบรมแกนนำาการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวานตำาบล
สันปูเลย โดยได้รบั ทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพประจำา
ตำาบลสันปูเลย จากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อ สร้ า งแกนนำ า การดู แ ลเท้ า ผู้ป่ว ยเบาหวานได้ เ พิ่ม
การเยีย่ มและตรวจเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานทัง้ หมด 110 ราย
ทำาให้คณ
ุ ภาพชีวติ ดีขน้ึ กว่าเดิมร้อยละ 80 ผลต่อเนือ่ งจาก

การเยี่ยมและตรวจเท้าผูป้ ่วยเบาหวานทำาให้มีพฤติกรรม
การดูแลเท้าทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ยเบาหวานแต่ละราย มีการ
ประชาคมแต่ละหมู่บ้านในการปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน
เพือ่ ป้องกันการเกิดแผลทีเ่ ท้าจากการเดินบนถนนภายใน
หมู่บ้าน ทำาให้ชุมชนร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน
ให้ เรี ย บและไม่ มีเ ศษวั ส ดุ กีด ขวางทางเดิ น ของผู้ป่ว ย
เบาหวาน และทำาให้ได้สโลแกน “ชุมชนเป็นฐาน ตัดเท้า
เป็นศูนย์”

ภาพที่ 1 แผ่นภาพการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลเท้าประจำาวันด้วยตนเอง
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เป็นรูปแบบการดูแลเท้าโดยใช้ชมุ ชน เพือ่ สร้างเสริม
พฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวาน ประกอบด้วย 4
กิจกรรม ได้แก่ 1) การคัดกรองค้นหากลุม่ เสีย่ งต่อการเกิด
แผลเท้าเบาหวาน และให้ความรูใ้ นการดูแลเท้าในผูป้ ว่ ย
เบาหวานอย่างต่อเนือ่ ง 2) การส่งเสริมพฤติกรรมดูแลเท้า
ประจำ�วันด้วยตนเอง 3) การมีสว่ นร่วมของครอบครัว และ
4) การมี ส่ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยในชุ ม ชน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กิ จ กรรมการคั ด กรองค้ น หากลุ่ม เสี่ย งต่ อ การ
เกิดแผลเท้าเบาหวาน และให้ความรู้ในการดูแลเท้าใน
ผูป้ ว่ ยเบาหวานอย่างต่อเนือ่ ง โดยการมีสว่ นร่วมระหว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทีท่ �ำ การคัดกรองค้นหา
กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด แผลที่ เ ท้ า โดยให้ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจำ � หมู่ บ้ า นติ ด ตามผู้ ป่ ว ยเบาหวาน
พร้อมทั้งเฝ้าระวังการเกิดแผลที่เท้า และองค์กรส่วน
ท้องถิ่นทำ�การรณรงค์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน และ
ให้ความรู้ในการดูแลเท้าแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยการจัด
เป็นกลุม่ ประมาณ 5-6 คนตามหมูบ่ า้ นของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
โดยเน้นทักษะพฤติกรรมดูแลเท้าประจำ�วันด้วยตนเอง
9 ข้อตามภาพที่ 1 พร้อมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) ติดตามผูป้ ว่ ยเบาหวาน พร้อมทัง้
เฝ้าระวังการเกิดแผลทีเ่ ท้าโดยประธาน อสม.แต่ละหมูบ่ า้ น
มอบหมายให้ อสม.รับผิดชอบผูป้ ว่ ยเบาหวานตามโซนที่
รับผิดชอบ และองค์กรส่วนท้องถิน่ ทำ�การรณรงค์ผา่ นเสียง
ตามสายในหมูบ่ า้ น
2. กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลเท้าประจำ�วัน
ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) การตรวจดูเท้า (รวมฝ่าเท้า)
2) การตรวจดูซอกนิ้วเท้า 3) ล้างเท้า (รวมฝ่าเท้า)
4) ล้างซอกนิ้วเท้า 5) เช็ดเท้า (รวมฝ่าเท้า) ให้แห้ง
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ภายหลังล้างเท้า 6) เช็ดซอกนิว้ เท้าให้แห้งภายหลังล้างเท้า
7) ทาโลชัน่ ทีเ่ ท้า ยกเว้นซอกนิว้ เท้า ภายหลังล้างเท้าและ
เช็ดให้แห้งแล้ว 8) ตรวจสอบสิง่ แปลกปลอมทีร่ องเท้าก่อน
สวมรองเท้า และ 9) สวมรองเท้าที่หุ้มปลายนิ้วเท้า
ก่อนออกจากบ้าน/รองเท้าทีห่ อ่ หุม้ เท้าก่อนออกจากบ้าน
หากผู้ป่วยเบาหวานสามารถปฏิบัติการดูแลเท้าในชีวิต
ประจำ�วันได้อย่างถูกต้องตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะไม่สง่ ผล
ให้เกิดแผลทีเ่ ท้า โดยการติดตามและประเมินผลเมือ่ ผูป้ ว่ ย
มาตรวจนํ้ า ตาลในเลื อ ดตามนั ด จะตรวจเท้ า ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานทุกครั้งและการเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตพฤติกรรม
การดูแลเท้า
3. การมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ทำ � ให้ เ กิ ด ความ
ตระหนักในการดูแลเท้าในครอบครัว โดยครอบครัวเห็นถึง
ความสำ�คัญของการสูญเสียเท้าถ้าถูกตัดออกไป และเห็น
ความมีคณ
ุ ค่า มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ดแู ลผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ทีม่ ภี าวะเส้นประสาทส่วนปลายเสือ่ มจากการไปเยีย่ มบ้าน
และสั ง เกตการมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลเท้ า ของผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน
4. การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน พบว่า
    4.1 บทบาทของเทศบาลตำ�บลสันปูเลย ให้การ
สนับสนุนงบประมาณผ่านทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำ�บล โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้อนุมัติโครงการ
“ชุมชน ห่วงใย ใส่ใจดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ตำ�บล
สันปูเลย” เพื่อรณรงค์การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าใน
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน และลดการถูกตัดเท้า ในตำ�บลสันปูเลย
ให้เป็นศูนย์ โดยใช้ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นกลุ่มทดลอง
เป็นแกนนำ�ในการดูแลเท้าและมีสว่ นร่วมในโครงการชุมชน
ห่วงใย ใส่ใจดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน โดยการรณรงค์
ในชุมชนเพื่อให้ผ้ปู ่วยเบาหวานกลุ่มควบคุมปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมการดูแลเท้าไปด้วย ส่งผลทำ�ให้มีความยั่งยืน
ต่อไป
4.2 บทบาทผูน้ �ำ ชุมชนในแต่ละหมูบ่ า้ น จะไปร่วม
ประชุมประจำ�เดือนในทีป่ ระชุมกำ�นันผูใ้ หญ่บา้ นของตำ�บล
สันปูเลย และจะนำ�ข้อมูลที่ รพสต. พบปัญหาเกี่ยวกับ
อุบตั กิ ารณก ารเกิดแผลทีเ่ ทา แจ้งในทีป่ ระชุม เพือ่ มาแจ้ง
ต่อในทีป่ ระชุมหมูบ่ า้ น โดยมีเจ้าหน้าที่ รพสต. เข้าร่วมด้วย
ทำ�ให้มกี ารติดตามผูป้ ว่ ยและการหายของแผลทีเ่ ท้า
4.3 บทบาท อสม. ในการตรวจคัดกรอง และ
ติดตามผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดแผลทีเ่ ท้า
4.4 บทบาทของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ติดตามและ
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผล
ที่เท้า เพื่อติดตามผลการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลเท้าด้วย
ตนเอง 9 ข้อ
ระยะที่ 2 ศึกษาผลของการใช้รปู แบบการดูแลเท้า
ผูป้ ว่ ยเบาหวานในชุมชน
เริ่มเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561 เป็นการศึกษาผลของการใช้รปู แบบการดูแล
เท้าผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน มีระยะเวลา 12 สัปดาห์
(สัปดาห์ท่ี 5-16) ประเมินโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรม
การดูแลเท้าในชีวติ ประจำ�วัน จำ�นวน 9 ข้อ มีลกั ษณะเป็น
ข้อความให้เลือกคำ�ตอบ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ
ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) และมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลยในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา 0
ปฏิบตั ิ 1-2 วัน ในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
1
ปฏิบตั ิ 3-4 วัน ในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
2
ปฏิบตั ิ 5-6 วัน ในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
3
ปฏิบตั เิ ป็นประจำ�ทุกวัน
4

การคิดคะแนนโดยการรวมคะแนนทั้ง 9 ข้อ ซึ่งมี
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 36 คะแนน และคะแนนตํา่ สุดเท่ากับ
0 คะแนน การแปลผล คือ คะแนนยิ่งสูงแสดงว่ามีการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลเท้าในชีวติ ประจำ�วันทีด่ ี ซึง่ ภาย
หลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการดูแลเท้าในชีวติ ประจำ�วัน สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
บทสรุปการเรียนรู้ท่ไี ด้จากการพัฒนารูปแบบการดูแล
เท้าผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนตำ�บล
สันปูเลย
การเกิดนวัตกรรมในงานการพัฒนาการดูแลเท้าผูป้ ว่ ย
เบาหวานในชุมชนกรณีศึกษาชุมชนตำ�บลสันปูเลย ซึ่งมี
ประเด็นทีน่ า่ พิจารณาดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ ก ารจั ด ตั้ ง ชมรมรั ก ษ์ เ ท้ า ผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน ตำ�บลสันปูเลย ได้สำ�เร็จและเกิดความยั่งยืน
ได้แก่
1.1 การได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานในชุมชน
เช่น เทศบาลตำ�บลสันปูเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลสันปูเลย ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมูบ่ า้ นทัง้ 15 หมูบ่ า้ น กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น และคนในชุมชน
ตำ�บลสันปูเลย และที่สำ�คัญการได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสุขภาพประจำ�ตำ�บลสันปูเลย จากสำ�นักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นทุนเริม่ ต้นสำ�คัญทีท่ �ำ ให้การ
ขับเคลือ่ นการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานได้รบั ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในตำ�บลสันปูเลย มีผลทำ�ให้การดูแลเท้า
ผู้ป่วยเบาหวานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนถึง
นั ก วิ ช าการจากคณะพยาบาลศาสตร์ แ มคคอร์ มิ ค
มหาวิทยาลัยพายัพ ซึง่ เป็นทีป่ รึกษาของโครงการ ทีม่ าช่วย
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ประสานงานและเป็นผูท้ เ่ี คยเป็นวิทยากรในการอบรมการ
ดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานให้กบั ชาวสันปูเลย และร่วมกับผูน้ �ำ
ชุมชนทำ�การตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานในตำ�บลสันปูเลย
ทำ�ให้เกิดความเชือ่ ใจมัน่ ใจในการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน
1.2 การดู แ ลเท้ า ผู้ ป่ ว ยเบาหวานโดยชุ ม ชนมี
ส่วนร่วม เช่น การวางตัวของผู้ท่ที ำ�งานในวงรอบที่หนึ่ง
ทีท่ �ำ งานคลุกคลีกบั ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมูบ่ า้ น และเจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
สันปูเลย ทำ�ให้การทำ�งานมีความใกล้ชดิ ชุมชน การดำ�เนิน
งานกับชุมชนสร้างการตระหนักรู้จนเกิดการยอมรับใน
ทุกระดับก่อนเปิดชมรมรักษ์เท้าผู้ป่วยเบาหวาน ตำ�บล
สันปูเลย เป็นการปูทางการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีช่ มุ ชน
มีสว่ นร่วม ส่งผลให้เกิดรากฐานมัน่ คง
1.3 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
เป็นแกนนำ�ในชุมชนทีม่ สี ว่ นสำ�คัญในการดำ�เนินงานของ
ชมรมรักษ์เท้าผู้ป่วยเบาหวาน ตำ�บลสันปูเลยที่ทำ�งาน
จิตอาสา ในการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน สร้างความอบอุน่
ให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเบาหวาน ส่งผลให้เกิด
การประเมินคุณค่าการเยีย่ มบ้านต่างจากทีเ่ คยปฏิบตั มิ า
1.4 การดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานในชุมชนแบบภาคี
เครือข่าย เป็นรูปแบบการเยี่ยมเชิงสัญลักษณ์ท่ที ำ�ให้คน
ในชุมชนได้ใกล้ชดิ กัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน  ท�ำ ให้ชมุ ชน
ก้ า วเข้ า ไปดู แ ลความเป็ น อยู่ ใ นครอบครั ว ของผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน ชมรมรักษ์เท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน ตำ�บลสันปูเลย
ประกอบด้วยตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น
ทั้ง 15 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำ�ตำ�บล และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม เทศบาลตำ�บลสันปูเลย ทำ�ให้รสู้ กึ อบอุน่ มัน่ คง
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เห็นคุณค่าของการใส่ใจกันและกัน การดูแลของชมรมรักษ์
เท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน ตำ�บลสันปูเลยช่วยเติมเต็มให้การเยีย่ ม
น่าประทับใจ ทำ�ให้เกิดการตื่นตัวสนใจในการดูแลเท้า
เกิดความประทับใจที่ผ้ปู ่วยเบาหวานและญาติได้รับจาก
การเยี่ยมเยือน ทำ�ให้ชุมชนรับทราบคุณค่าของกิจกรรม
ในระยะเริม่ ต้นอย่างได้ผลดี การทำ�งานชมรมรักษ์เท้าผูป้ ว่ ย
เบาหวาน ตำ � บลสั น ปู เ ลยร่ ว มกั บ ช่ า งท้ อ งถิ่น ช่ ว ยกั น
ออกแบบปรับปรุงสิง่ แวดล้อมภายในบ้านผูป้ ว่ ยเบาหวาน
เพือ่ ป้องกันการเกิดแผลทีเ่ ท้าอย่างเหมาะเจาะเฉพาะบุคคล
สามารถลดอัตราการเกิดแผลที่เท้าลงได้ รวมทั้งส่งผล
ทางด้านจิตใจช่วยให้มีความสุขทางกายและใจแก่ผ้ปู ่วย
เบาหวานเป็นอย่างดี การทำ�งานที่ผ่านมาทั้งหมดพบว่า
ชมรมรักษ์เท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน ตำ�บลสันปูเลย ขับเคลือ่ น
งานการดูแลเท้าได้อย่างมีความสุข ทัง้ ของผูใ้ ห้และผูร้ บั ซึง่
ได้รบั การสนับสนุนเป็น/อย่างดีจากเทศบาลตำ�บลสันปูเลย
และผูเ้ กีย่ วข้องทีส่ นับสนุนด้วยดีตลอดมา
2. ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
2.1 ความเข้าใจว่าการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
ต้ อ งเป็ น หน้ า ที่ ข องพยาบาลและเจ้ า หน้ า ที่ ท างด้ า น
สาธารณสุขเท่านั้น ทำ�ให้การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
ในชุ ม ชนเกิ ด แนวโน้ ม ที่ต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ จาก
เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขมากขึน้
2.2 ชุมชนโดยผูน้ �ำ ในชุมชน เช่น ผูใ้ หญ่บา้ นบางคน
ยังมีความเข้าใจคลาดเคลือ่ น เรือ่ งการดูแลเท้าทีต่ อ้ งดำ�เนิน
การอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมีการตั้งชมรมรักษ์เท้าผู้ป่วย
เบาหวาน ตำ�บลสันปูเลยขึ้น ทำ�ให้ผ้นู ำ�ชุมชนได้ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจในการทำ�งาน ส่งผลให้ปญ
ั หาอุปสรรคในข้อนี้
ลดลง
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2.3 การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้านให้เหมาะสมกับการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าใน
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน พบว่ามีการทำ�ความสะอาดถนน แต่ยงั มี
เศษวัสดุตา่ งๆ กองถิน่ อยู่ บางหมูบ่ า้ นทางชมรมรักษ์เท้า
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ตำ�บลสันปูเลยแก้ปญ
ั หานีด้ ว้ ยการประชุม
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น ในคณะกรรมการหมู่ บ้ า น
ซึ่งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต้องใช้การพูดคุย
ให้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงเพือ่ ให้ชมุ ชนเข้าใจ ซึง่ การทำ�งานต้องใช้
เวลา ความพยายาม และความอดทนของผู้ปฏิบัติงาน
ในชมรมรักษ์เท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน ตำ�บลสันปูเลย
3. พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทสำ�คัญในการดูแลเท้า
ผูป้ ว่ ยเบาหวานในชุมชน ดังนี้
3.1 ในการพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลเท้ า ผู้ป่ว ย
เบาหวานในชุมชน พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทเป็นผู้ให้
ความรู้ และส่งเสริมทักษะในการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานเป็น
องค์รวม ทัง้ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึง่ การพยาบาล
แบบองค์รวม (holistic nursing)6 โดยการผสมผสานทัง้ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ พยาบาลต้องใช้ความรู้ ทฤษฎี
ความเชีย่ วชาญ และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี พือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
ผู้ป่วยโดยการบูรณาการ ทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง การดูแลด้านจิตใจให้มสี ขุ ภาพจิตทีด่ ี การดูแลด้าน
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชน
ให้ดแู ลและเอาใจใส่เท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน
3.2 การพยาบาลจะเน้นการพยาบาลเชิงรุกด้วย
การลงเยีย่ ม ตรวจเท้า และเสริมทักษะการตรวจเท้า และ
พฤติกรรมการดูแลเท้าให้แก่ผปู้ ว่ ยเบาหวาน เพือ่ ประเมิน
ความเสีย่ งต่อการเกิดแผลทีเ่ ท้า

3.3 เป็นผู้ให้ความรู้ และทักษะการดูแลเท้าและ
การตรวจคัดกรองเท้า เพือ่ ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิด
แผลที่เท้าแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้านและ
ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้สามารถดูแลเท้าผู้ป่วย
เบาหวานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถนำ�ความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้ และองค์ความรูก้ ารดูแลเท้า
ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้จากการทำ�งาน พยาบาลสามารถนำ�ไป
ใช้ ใ นการอบรมการดู แลเท้ า แก่ ผู้ดูแลผู้ป่ว ยเบาหวาน
ในชุมชนที่เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น เทศบาลตำ�บล
ตลาดขวัญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเชิงดอย
อำ�เภอดอยสะเก็ด เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายการดูแลเท้าอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นระยะๆ จนถึงปัจจุบนั
สรุป
การพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลเท้ า ผู้ป่ว ยเบาหวาน
ในชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนตำ � บลสั น ปู เ ลย อำ � เภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใชกระบวนการมีสว นรวม
ของชุมชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชน
ใหชมุ ชนไดเห็นความสําคัญและตระหนักถึงปญหาของการ
ดูแลเท้าในผูปวยเบาหวาน และสงเสริมใหชุมชนเข้ามา
มีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาการดูแลเท้าผูปวย
เบาหวาน สง ผลลัพธท ด่ี ใี นการดูแลเท้าผูป ว ยเบาหวานใน
ชุมชน และทีส่ าํ คัญยังเปนการสรางความเชือ่ มัน่ ใหแกชมุ ชน
ครอบครัว และบุคคลในการไดรบั บริการทีไ่ ดมาตรฐานใน
การดูแลเท้า เกิดการเสริมสรางพลังและกลุมชวยเหลือ
ซึง่ กันและกันในชุมชน สงผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป ว ย
เบาหวานและเกิดพฤติกรรมการดูแลเท้าทีย่ ง่ั ยืนตลอดไป
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