
แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวาน 
ด้วยภาพถ่ายเพื่อการป้องกันและ

จัดการความเสี่ยงต่อการเกิดแผล    ที่
เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 

โดย พนิดา สมนันท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลหนองนาก 

 CUP โรงพยาบาลสระบุรี   



Routine การตรวจเท้าเบาหวานประจ าปีของรพ.สต.หนองนาก 

 แบบแยกส่วนกันดูแล ที่รับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นตรวจเท้าไม่
ต่อเนื่อง,รักษาคลินิก ไม่ได้รับการตรวจเท้าเลย 

 ตรวจเท้าโดยพยาบาลวชิาชีพปีละครั้งเฉพาะในคลินิกโรคเรื้อรังของ
รพ.สต.หนองนาก 

 จนท.สธ.วิชาชีพอื่นๆและอสม.ไม่มีความรู้เรื่องการตรวจเท้าเบาหวาน 

 

 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

Happiness R2R CUP SARABURI hospital 



ปัญหาหน้างานเปน็อย่างไร? 
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ระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้า รพ.สต.หนองนาก  
ปี 2555-2557 

ความเส่ียงต ่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง ความเส่ียงสูงมาก 
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วัตถุประสงค์วิจัย  
 เพื่อพัฒนาแบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายและศึกษาผลการใช้แบบ

บันทึกการตรวจเท้าเบาหวานต่อการป้องกันและจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่
เท้าของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกโรคเรื้อรังของรพ.สต.หนองนาก 

 
 

 
 
 
 

 

เครื่องมือวิจัย  
 แบบบันทึกการตรวจเท้าด้วยภาพถ่าย 

 
 

 

กลุ่มตัวอย่าง  
 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  

 

รูปแบบการวิจัย  
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้ PAOR 2 Cycle 
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Cycle 1 

• ตรวจสอบแบบบนัทึกการตรวจ
เทา้เบาหวานโดยพยาบาลวชิาชีพ 
• เก็บขอ้มูลการตรวจเทา้ลง FFของ
ผูป่้วยแต่ละราย 

 
 

•ประชุมคืนขอ้มูลประเภทความเส่ียง
ต่อทีมสหสาขาอาชีพในชุมชน 
•น าขอ้มูลความเส่ียงสูงและสูงมาก
ส่งต่อทีมสหสาขาวชิาชีพในรพ.
เครือข่าย 

• อบรมเชิงปฏิบตัิการจนท.
ทุกคนและแกนน าอสม.
หมู่ละ 2 คน 

• ด าเนินการตรวจคดักรอง
สุขภาพเทา้ในคลินิกแบบ
มีส่วนร่วม 

• วเิคราะห์ผลและจดั
จ าแนกกลุ่มเส่ียงตาม 
CPG 

 

• พฒันาแบบบนัทึกการ
ตรวจเทา้เบาหวานดว้ย
ภาพถ่าย 

• ประชุมจดัท า CPG กบั
ทีมสหสาขาวชิาชีพ 

 

Plan 

 
Action 

Observation Refection 

PAOR 2 cycle (1) 
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การตรวจเท้าในคลินิกโรคเร้ือรังที่ รพ.สต. แบบบันทึกการตรวจเท้าด้วยภาพถ่าย 

การตรวจเท้าแบบมีส่วนร่วมของแกนน า อสม. 
  ในคลินิกโรคเร้ือรังของรพ.สต.  



PAOR 2 Ccle  

 Cycle 2 

• วเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความ
เส่ียงก่อน-หลงัเขา้ร่วมคลินิกสุขภาพเทา้ 

• วเิคราะห์ประสิทธิภาพของจนท.และ
แกนน าอสม.ดา้นการใช ้ความรู้ ความพงึ
พอใจ 

• ประชุมคืนขอ้มูลผล
การปฏิบตัิงาน 

• ระดมสมองเพือ่ปรับ
แนวทางปฏิบตัิ 

•ตรวจเทา้เพือ่ประเมินซ ้ าโดยพยาบาลวชิาชีพ
และใหสุ้ขศึกษารายบุคคล 
•จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูป่้วย
เดือนละคร้ัง 
•ประเมินประสิทธิภาพการใชแ้บบบนัทึก
การตรวจเทา้ดว้ยภาพถ่ายของจนท.และ
แกนน าอสม. 

• จดัตั้งคลินิกสุขภาพ
เทา้เบาหวานในรพ.
สต.หนองนาก 

Plan Action 

Observation Refection 

PAOR 2 cycle (2) 
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ผลส าเร็จของงานวิจัย   

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า   ก่อน หลัง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับความเสี่ยงต่ า 14 35.89 26 66.66 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 20 51.28 9 23.07 

ระดับความเสี่ยงสูง 5 12.82 4 10.25 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 0 0 0 0 

รวม 39 100 39 100 

เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนและหลังเข้าคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน 
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ร้อยละของประสิทธิภาพของการใชแ้บบบนัทึกการตรวจเทา้ดว้ยภาพถ่าย 

ข้อมูล ร้อยละ 

๑. ความรู้ ๙๕ 

๒. การใช้ ๑๐๐ 

 ๓. ความพงึพอใจ ๙๘.๗๖ 
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ผลส าเร็จของงานวิจัย   
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 แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวาน
(แบบเก่า) 

แบบบันทึกการตรวจเทา้เบาหวานด้วย
ภาพถ่าย 
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เปรียบเทียบงานวจิยั 

ส่ิงที่เหมอืนงานวจิัยอืน่ๆ 
การศึกษาของ Litzelman, et al.,๒๐๐๒ พบวา่การตรวจ
ประเมินเทา้และการใหค้วามรู้ผูป่้วยเก่ียวกบัการดูแลเทา้ร่วมกบั
การดูแลรักษาเม่ือพบความผดิปกติที่เทา้ในลกัษณะทีมสหสาขา
วชิาชีพ สามารถลดอุบติัการณ์การเกิดแผลและการถูกตดัขาไดร้้อย
ละ ๔๔-๘๕ 

การศึกษาของสุมาลี เช้ือพนัธ ์(๒๕๕๐) พบวา่ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่
เคยไดรั้บความรู้เร่ืองการดูแลเทา้มาก่อนมากถึงร้อยละ ๙๑.๕  

การศึกษา Boyko et al. (๒๐๐๖) พบวา่ผู ้การสูญเสียการ
รับความรู้สึกที่เทา้ถึงร้อยละ ๖๐ มีประวติัเคยเกิดแผลที่เทา้ร้อยละ 
๕๑ รูปร่างเทา้ผดิปกติร้อยละ ๕๐ มีตาปลาร้อยละ ๔๐ เช้ือราท่ีเล็บ
ร้อยละ ๖๗ เช้ือราที่เทา้ร้อยละ ๓๗ โดยปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดแผลที่
เทา้ไดแ้ก่ ระดบัน ้ าตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง การมองเห็นที่ลดลง 
ประวติัเคยเกิดแผลท่ีเทา้และเคยถูกตดัขาหรือเทา้เช้ือราท่ีเทา้เช้ือรา
ที่เล็บเทา้และการสูญเสียการรับความรู้สึกที่เทา้โดยผูป่้วย
เบาหวานที่มีเช้ือราที่เล็บมีความเส่ียงต่อการเกิดแผลที่เทา้ถึง 
๑.๕๘ เท่า 
 

ส่ิงที่แตกต่างงานวจิัยอืน่ๆ 
ส่วนปัจจยัที่ไม่มีผลต่อการเกิดแผลที่เทา้ของกลุ่มตวัอยา่งคอื 
ระยะเวลาที่เป็นเบาหวานมากที่สุดคือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ๕ ปี 
ร้อยละ ๖๑.๕๓ ไม่มีประวติัสูบบุหร่ี ร้อยละ ๘๗.๑๗ ไม่เคยมีแผล
ที่เทา้ ร้อยละ ๑๐๐ ไม่เคยถูกตดัน้ิวเทา้ เทา้และขา ร้อยละ ๑๐๐ 
ตามล าดบั ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองระยะเวลาการเป็น
เบาหวานโดยเฉพาะเม่ือเป็นเบาหวานนานมากกวา่ ๑๐ ปี มีผลต่อ
การเกิดแผลท่ีเทา้ไว ้ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Pham 

et al., (๒๐๐๐) พบวา่ผูป่้วยที่มีแผลที่เทา้มีระยะเวลาการเป็น
เบาหวานนานเฉล่ีย ๑๖ ปีและมีระยะเวลาการเป็นเบาหวานนาน
กวา่ผูท่ี้ไม่มีแผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .๐๑๙) 
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