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Development of Foot Care Model among Patients 
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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: 
กรณีศึกษาชุมชนตำาบลสันปูเลย
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บทคัดย่อ

	 แผลท่ีเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีสำาคัญท่ีนำาไปสู่การถูกตัดเท้าส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย	ท้ังด้านร่างกาย

และจิตใจ	ทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง	และเพ่ิมภาระการดูแลของครอบครัว	การดูแลเท้าเบาหวานในชุมชนจึงมี

ความสำาคัญในการป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้าและลดภาวะแทรกซ้อนท่ีนำาไปสู่การถูกตัดเท้า	บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือถอดบทเรียนการดำาเนินงานการพัฒนาการรูปแบบการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนตำาบลสันปูเลย	 

จังหวัดเชียงใหม่	 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาสองระยะ	 ในระยะแรกประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์	 

การพัฒนารูปแบบ	และการทดลองใช้รูปแบบการดูแลเท้า	ส่วนระยะท่ีสองเป็นการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการดูแล

เท้าผู้ป่วยเบาหวาน	 โดยศึกษาในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่า	 กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแลเท้าในชีวิต 

ประจำาวันดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ	รูปแบบการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานท่ีพัฒนาในชุมชนตำาบลสันปูเลยได้ผลดี	

ควรได้รับการสนับสนุนให้มีการนำาไปใช้ในชุมชนอ่ืน	 รวมท้ังกระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลเท้า	 กรณีศึกษาชุมชน

ตำาบลสันปูเลย	ยังเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และปฏิบัติตามให้กับชุมชนอ่ืน

คำาสำาคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน	เบาหวาน	แผลท่ีเท้า
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