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with Diabetes Mellitus in Community: A Case Study
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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:
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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