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Background : Diabetes is common chronic disease that requires a person with diabetes to make a multitude
of daily self-management decisions and perform complex care activities. Data of Out Patient Department of
Medicine (OPD-Med), Bhumibol  Adulyadej Hospital were shown approximately 3,000 diabetes patients
were followed up and 15.15 % of  them  had  HbA1C > 9 %.
Material and methods : Diabetes Nurse Case Manager has been working in collaboration with other
healthcare professionals to care for three groups of uncontrolled diabetes patient. There  were as follows
1) Diabetic clinic  2) OPD-Medicine, selected diabetes patients who had HbA1C > 10 % for over 1 year and
did not follow up with endocrinologist, excluded end stage renal disease and acute Infection disease  and
3) admission at inpatient wards. The methods for outpatient groups were diabetes self-management with
home blood glucose monitoring promotion, oral antidiabetic drugs (OAD) and Insulin taking revision and
nutrition promotion with focus on some patients who had low body mass index and low income. The
methods for inpatient group were nutrition promotion with focus on some patients who had hypoglycemia
risk and prevention of revisit with severe hypoglycemia within 28 days post discharge, included end of life
care.
Results : The result of each group were as follows 1) The percentage of patients in diabetic clinic service
who reduced HbA1C > 0.2 % during January 2560 to June 2562 every 3-6 months were 80.7 %, 84.1 %,
80.0 %,  85.8 % and 76.6 % in order.  2) There had 70 diabetes patients who were selected in OPD-Medicine
during May to August 2560. Starting mean HbA1C was 11.31 % (S.D.1.08), mean of first visit (2-3 months
later) HbA1C was 10.13 % (S.D.1.80) with statistically significant lower than starting, at the 0.5 level. Mean
of second visit (4-6 months later) HbA1C was 9.65 % (S.D.1.82) with statistically significant lower than
starting, at the 0.5 level. There had 60, 100 and 102 patients for other groups later. 3) Inpatient, during
January 2560 to June 2562 every 3 months, diabetes patient who had severe hypoglycemia (Point-of-care
glucose testing < 50mg %), their average event were 2.3, 2.4, 4.2, 4.3, 2.9, 2.4, 2.1, 2.4, 1.8 and 1.7
time/patient. The percentage of severe hypoglycemia revisiting within 28 days post discharge were 12.5 %,
23.5 %, 3.1 %, 13.7 %, 3.3 %, 9.5 %, 8.0 %, 12.5 %, 10.8 % and 6.6 %, Both of them  were in trends of  reducing.
Conclusions : Performance of Diabetes Nurse Case Manager was presented that many cases of uncontrolled
diabetes patient had reduced HbA1C level. The working plan is continuously follow up of these patients and
register patients who are in the first 5 years of diabetes with developing diabetes self-management  educa-
tion program, improving medication adherence in order to prevent diabetic complication in the future.
Keywords :  Diabetes Nurse Case Manager, Medication Adherence, Diabetes Self-management Education
and Support
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(นพินธต์น้ฉบบั)

พยาบาลจดัการรายกรณีเบาหวาน
กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ

สายพิณ  ปิ� นแกว้  พย.ม., ผูใ้หค้วามรูโ้รคเบาหวานที �ไดร้บัการรบัรอง

กองการพยาบาล รพ.ภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ

เบาหวานเป็นโรคเรื� อรงัที�พบบ่อย ผูท้ี�เป็นเบาหวานตอ้งมีการตดัสินใจจดัการตนเองในชีวติประจาํวนัที�หลากหลาย
และปฏบิตักิจิกรรมดูแลตนเองที�ซบัซอ้น ขอ้มูลของหอ้งตรวจอายุรกรรม รพ.ภูมพิลอดุลยเดช แสดงใหเ้หน็วา่มผูีป่้วยเบาหวาน
มาตรวจตามนดัประมาณ �,��� คน และรอ้ยละ ��.�� มรีะดบันํ�าตาลสะสมมากกวา่ � %

พยาบาลจดัการรายกรณีเบาหวานไดป้ฏิบตัิงานดว้ยความร่วมมอืกบัทมีวชิาชีพสุขภาพ ในการดูแลผูป่้วยเบาหวาน
ที�คมุระดบันํ�าตาลไม่ได ้ � กลุม่หลกั  ไดแ้ก่ �) คลนิิกเบาหวาน  �) หอ้งตรวจอายรุกรรม เลอืกผูป่้วยที�ระดบันํ�าตาลสะสมมากกวา่
�� % นานเกนิ � ปี และไม่ไดต้รวจตามนดักบัแพทยผู์เ้ชี�ยวชาญระบบต่อมไรท้อ่  ยกเวน้ผูป่้วย โรคไตวายระยะสุดทา้ยและมี
ภาวะตดิเชื�อเฉียบพลนั  และ �) ผูป่้วยในหออายุรกรรม �/� และ �/� วธิีการสาํหรบัผูป่้วยนอก คือการส่งเสรมิการจดัการ
ตนเองดว้ยการตรวจตดิตามระดบันํ�าตาลปลายนิ�วที�บา้น  ทบทวนการใชย้าเมด็เบาหวานและอนิซูลนิ  และส่งเสรมิภาวะโภชนาการ
โดยเนน้ผูป่้วยที�มดีชันีมวลกายตํ �ากวา่เกณฑแ์ละมรีายไดน้อ้ย วธิีการสาํหรบัผูป่้วยในคือ การส่งเสรมิภาวะโภชนาการ โดยเนน้
ผูป่้วยที�เสี�ยงต่อการเกดิภาวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืดระหวา่งอยู ่ รพ. และการป้องกนัการกลบัมารกัษาซํ�าดว้ยภาวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืด
รุนแรงใน �� วนัหลงัจาํหน่ายออกจาก รพ. รวมถงึการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย

ผลการดาํเนินการแต่ละกลุม่ มดีงันี�  �) รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานที�ระดบันํ�าตาลสะสมลดลงมากกวา่ �.� % ในระยะ
�-� เดอืนที�มารบับรกิารในคลนิิกเบาหวาน ตั�งแต่ ม.ค. ���� ถงึ ม.ิย. ���� เป็นรอ้ยละ ��.�, ��.�, ��.�, ��.� และ ��.�
ตามลาํดบั  �) มผูีป่้วยเบาหวานจาํนวน �� คน ที�เลอืกในหอ้งตรวจอายุรกรรม ระหวา่ง พ.ค.-ส.ค. ���� ค่าระดบันํ�าตาลสะสม
เฉลี�ยเมื�อเริ�มกจิกรรมเป็น ��.�� % (S.D.1.08) หลงัทาํกจิกรรมนดัที� � (�-� เดอืนต่อมา) ค่านํ�าตาลสะสมเฉลี�ยเป็น ��.�� %
(S.D.1.80) ลดลงอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี� .�� และหลงัทาํกิจกรรมนดัที� � (�-� เดอืนต่อมา) ค่านํ�าตาลสะสมเฉลี�ยเป็น
9.65 % (S.D.1.82) ลดลงจากเริ�มกจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี� .�� (มผูีป่้วย ��, ��� และ ��� คนในกลุม่ต่อมา) และ
�) สาํหรบัผูป่้วยใน รพ. ตั�งแต่ ม.ค. ���� ถงึ ม.ีค. ���� ช่วงเวลาทกุ � เดอืน  ผูป่้วยเบาหวานที�เกดิภาวะนํ�าตาลตํ �ารุนแรงใน
เลอืด (POCT<50mg %) ระหวา่งอยู ่รพ. มอีบุตักิารณ์เฉลี�ยเป็น �.�, �.�, �.�, �.�, �.�, �.�, �.�, �.�, �.� และ �.� คร ั�ง/ราย
และ รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานกลบัมารกัษาซํ�าดว้ยภาวะนํ�าตาลตํ �ารุนแรงในเลอืด   หลงัจาํหน่ายใน �� วนั  เป็น ��.�, ��.�, �.�,
��.�, �.�, �.�, �.�, ��.�, ��.� และ �.� ซึ�งท ั�งสองมแีนวโนม้ลดลงตามลาํดบั

ผลการดาํเนนิงานของพยาบาลจดัการรายกรณีเบาหวาน  แสดงวา่มผูีป่้วยเบาหวานที�ไม่สามารถควบคุมระดบันํ�าตาลใน
เลอืดไดห้ลายรายมรีะดบันํ�าตาลในเลอืดลดลงได ้ แผนการดาํเนินงานต่อไปคือตดิตามต่อเนื�องผูป่้วยกลุม่เดมิ และลงทะเบยีน
ผูป่้วยที�เป็นเบาหวานระยะ � ปีแรก  ดว้ยการพฒันาโปรแกรมเรยีนรูก้ารจดัการตนเองสาํหรบัผูป่้วยเบาหวาน  การเพิ�มความร่วมมอื
ในการใชย้าใหม้ากขึ�นเพื�อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากเบาหวานในอนาคต
คาํสาํคญั : พยาบาลจดัการรายกรณีเบาหวาน ความร่วมมือในการใชย้า การใหค้วามรูแ้ละสนับสนุนการจดัการตนเองใน
ผูป่้วยเบาหวาน



Vol. 65  No. 3  September - December  2019Royal Thai Air Force Medical Gazette22

บทนํา
เบาหวานเป็นโรคเรื�อรงัที�พบบอ่ย ผูท้ี�เป็นเบาหวาน

ตอ้งมกีารตดัสนิใจจดัการตนเองในชวีติประจาํวนัที�หลากหลาย
และปฏิบตัิกิจกรรมดูแลตนเองที�ซบัซอ้น จากรายงานการ
สาํรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั�งที� �
พ.ศ. ���� พบว่าความชุกของเบาหวานในประชากรอายุ
�� ปีขึ�นไป เพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ �.� ในปี ���� เป็นรอ้ยละ
�.� ในปี ���� และความชกุมากขึ�นตามอายุ สูงสุดที�กลุม่อายุ
��-�� ปี เป็นเพศชายรอ้ยละ ��.� เพศหญงิรอ้ยละ ��.�(1)

รพ.ภูมพิลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ เป็น
รพ.ขนาด ��� เตยีง มคีลนิกิเครอืขา่ย �� แหง่ ผูป่้วยเบาหวาน
บางส่วนตรวจรกัษาที�หอ้งตรวจ สลก. และหอ้งตรวจขา้ราชการ
สว่นหอ้งตรวจอายุรกรรมตรวจตามนดัผูป่้วยเบาหวานประมาณ
�,��� ราย รบัตรวจผูป่้วยเบาหวานที�ระดบันํ�าตาลสะสม
มากกวา่ �� % หรอืมภีาวะแทรกซอ้นเรื�อรงั กรณีไม่สามารถ
ควบคมุระดบันํ�าตาลที�สูงลดลงได ้(Uncontrolled diabetes)
หรือรายใหม่ที�มีแนวโนม้ใชอ้ินซูลินจะนัดคลินิกเบาหวาน
ซึ�งคลินิกเบาหวานไดใ้หบ้ริการผูป่้วยเบาหวานเดิมที�ระดบั
นํ�าตาลยงัสูง เฉลี�ย �� ราย/วนั เป็นผูป่้วยใหม่ �-� ราย/วนั
การสุ่มสาํรวจผลการควบคุมเบาหวานหอ้งตรวจอายุกรรม
ในปี ���� พบวา่ รอ้ยละ ��.�� มรีะดบันํ�าตาลสะสมตํ �ากวา่
หรอืเทา่กบั � % รอ้ยละ �� มค่ีานํ�าตาลก่อนอาหาร ��-���
mg/dl  และรอ้ยละ ��.�� มรีะดบันํ�าตาลสะสมมากกวา่ � %
พยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวานไดศ้ึกษาปัญหาเบื� องตน้
ของผูป่้วยที�มรีะดบันํ�าตาลสะสมมากกวา่ �� % นานเกนิ � ปี
ดว้ยการสมัภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่รบัประทานยาไม่ครบเม็ด
หรอืไม่ครบมื�อ ใชอ้นิซูลนิไม่ถกูเทคนิคหรอืฉีดบา้งไม่ฉีดบา้ง

มผีลการศึกษาความรว่มมอืในการใชย้า (Medica-
tion adherence) พบว่ารอ้ยละ �� ของผูป่้วยเบาหวาน
ยอมรบัวา่ไม่ไดร้บัประทานยาเมด็เบาหวานอยา่งนอ้ย � คร ั�ง/
เดือน ลกัษณะผูป่้วยเบาหวานกลุ่มเสี�ยงต่อการไม่ร่วมมือ
ในการใชย้า ไดแ้ก่ ไมม่ารบัยาหรอืขาดยา มปีจัจยัความเครยีด
สูง เจ็บป่วยหลายโรค หลงลมื ตามวั  ซมึเศรา้ ไม่ไดส้ื�อสารกบั
ทมีสุขภาพดว้ยความเขา้ใจ เป็นตน้ และลกัษณะบ่งชี�ว่าอาจ
ไม่ใชย้า ไดแ้ก่ จาํไม่ไดว้า่ใชย้าอะไรอยา่งไร ไม่สนใจฉลากยา
หรอืลมืนาํแวน่มา รพ. ดว้ย ยงักงัวลผลขา้งเคยีงจากยา ขอปรบั
อาหารเองก่อนเริ�มยา สิทธิซื� อเองเบกิไม่ได ้ ทีมสุขภาพควร
พฒันาทกัษะการพดูคยุเพื�อขจดัอปุสรรคและสรา้งความรว่มมอื

กนักบัผูป่้วย ไดแ้ก่ สอบถามดว้ยทา่ทางเป็นมติร พรอ้มรบัฟงั
ใชค้าํถามปลายเปิด ประเมินความเชื�อเดิมของผูป่้วย เช่น
ความเชื�อผดิ ๆ วา่ฉีดอนิซูลนิแสดงวา่ร่างกายทรุดลง อธิบาย
การใชย้าอย่างชดัเจน เขา้ใจง่าย ยอมรบัว่าการไม่ใชย้าตาม
แพทยส์ ั �งพบไดเ้สมอ ซึ�งทมีสุขภาพและผูป่้วยควรร่วมมอืกนั
แกไ้ข(2)

สมาคมผู ้ ให ้ความรู ้ โรคเบาหวานแห่ งสหร ัฐ
อเมรกิา (American Association of Diabetes Educa-
tors, AADE) ใหแ้นวทางการสอนใชอ้ินซูลนิว่า ควรมีการ
โทรศัพทต์ิดตามผลหลงัการสอนใชอ้ินซูลินรายใหม่ ควร
ประเมินผลการปฏิบตัิและสอนซํ�าเมื�อผูป่้วยมาตรวจตามนดั
ในประเดน็ ไดแ้ก่ การหมนุเวยีนตาํแหน่งฉีด การประเมนิภาวะ
ช ั�นไขมนัเปลี�ยนสภาพ (Lipodystrophy) การตรวจสอบ
วนัหมดอายุ การแกว่งปากกาสาํหร ับอินซูลินชนิดนํ�า ขุ่ น
การไลฟ่องอากาศ เป็นตน้ โดยเฉพาะกลุม่ผูสู้งอายุอาจมปีญัหา
ดา้นความจาํ การมองเห็น การไดย้ิน มีโอกาสเกิดภาวะ
นํ�าตาลตํ �าไดง้่าย และควรใหผู้สู้งอายุเลอืกใชแ้บบปากกา(3)

เนื� องจากกาํหนดขนาดไดถู้กตอ้งและแม่นยาํกว่าการใช ้
แบบเขม็ฉีดหรอื syringe

ผูป่้วยเบาหวานควรมีความสามารถในการจดัการ
ตนเอง โดยมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ และมทีกัษะความสามารถ
ในการป้องกนัและจดัการกบัภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ควบคุม
ตามเป้าหมายการรกัษาและการประเมนิตนเอง ตดัสนิใจเลอืก
ปฏิบตัิไดต้ามสถานการณ์และวถิชีีวติ โดยมทีมีสุขภาพสอน
แนะนาํใหค้าํปรกึษาและสนบัสนุนอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหผู้ป่้วย
เบาหวานมีคุณภาพชีวิต การจัดการตนเองมีกระบวนการ
ประกอบดว้ย �) การตั�งเป้าหมาย (Goal setting) 2) การ
ตดิตามเฝ้าระวงัตนเอง (Self-monitoring) 3) การประเมนิ
ตนเอง (Self-evaluation) และ �) การเสรมิแรงตนเอง (Self-
reinforcement) (4) หลกัการใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนการ
จดัการตนเอง (Principles of Diabetes Self-management
Education and Support) ตามแนวทางของสมาคมผูใ้ห ้
ความรูโ้รคเบาหวานแหง่สหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ ผูใ้หค้วามรูค้วร
เขา้ใจวถิชีวีติ ความชอบ วฒันธรรม ความเชื�อดา้นสุขภาพ
ประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถของผูป่้วย แลกเปลี�ยน
ขอ้มูล สนบัสนุนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะจิตสงัคมของ
ผูป่้วยเบาหวาน ดว้ยความร่วมมอืกบัทมีสุขภาพอื�น ๆ และ
ประสานงานกบัหน่วยเกี�ยวขอ้ง ท ั�งนี� ผูป่้วยเบาหวานควรไดร้บั
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การประเมิน ติดตามดูแลและส่งต่อเป็นระยะ ตั�งแต่เมื� อ
วนิิจฉัยโรค ตดิตามประจาํปี ตดิตามเมื�อเกิดโรคแทรกซอ้น
ที�ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ และเมื�อเขา้สู่ระยะสุดทา้ยของ
ชวีติ(5)

มหีลายการศึกษาพบวา่ การควบคุมภาวะนํ�าตาลสูง
ใหไ้ดโ้ดยเรว็ สาํหรบัผูป่้วยที�รบัไวใ้น รพ. สามารถลดอตัราการ
เกดิภาวะทพุลภาพ อตัราการเสยีชวีติ ระยะเวลานอน รพ. และ
ค่าใชจ่้ายดา้นการรกัษาลงไดอ้ยา่งชดัเจนและการมทีมีเฉพาะทาง
ดูแลผูป่้วยเบาหวานที�รบัไวใ้น รพ. ช่วยใหผ้ลลพัธ์ดา้นการ
รกัษาดีขึ�น และลดระยะเวลานอน รพ.ได ้ ผูใ้หค้วามรู โ้รค
เบาหวานควรมีความรบัผิดชอบในการดูแลผูป่้วยเบาหวาน
ระหวา่งรบัไวใ้น รพ. ไดแ้ก่ การสอนเตรยีมจาํหน่ายออกจาก
รพ. แนะนาํดา้นโภชนาการ ตดิตามการใชอ้นิซูลนิตามแนวทาง
ปฏบิตัสิอนผูป่้วยใชอ้นิซูลนิรายใหมท่นัททีี�พรอ้ม  และทบทวน
การใชส้าํหรบัผูป่้วยที�ใชอ้นิซูลนิอยูเ่ดมิ และแนะนาํมาตรฐาน
หรือแนวทางปฏิบตัิแก่ทมีสุขภาพที�เกี�ยวขอ้ง เป้าหมายการ
ควบคุมระดบันํ�าตาลสาํหรบัผูป่้วยระยะวกิฤตใชอ้นิซูลนิที�เสี�ยง
ต่อภาวะนํ�าตาลตํ �า คือ ���-��� mg/dl(6)

แนวทางเวชปฏิบ ัติสาํหร ับโรคเบาหวาน ����
กลา่ววา่ภาวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืดในผูป่้วยเบาหวานเกอืบท ั�งหมด
เกิดในผูป่้วยที�ไดร้บัการรกัษาดว้ยอนิซูลนิ และ/หรอืกลุม่ยา
ที�มีฤทธิ�กระตุน้การหล ั �งอินซูลนิ ไดแ้ก่ กลุม่ Sulfonylurea
และกลุ่ม glinide ภาวะนํ�าตาลตํ �า ในเลือดระด ับรุนแรง
หมายถึงผู ป่้วยเบาหวานมีอาการสมองขาดกลูโคสที�รุนแรง
จนไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง และตอ้งอาศยัผูอ้ื�นใหค้วาม
ช่วยเหลอื ในผูป่้วยเบาหวานที�รบัไวใ้น รพ. การวนิิจฉยัภาวะ
นํ�าตาลตํ �าในเลอืดระดบัรนุแรงใชเ้กณฑท์ี�ระดบัพลาสมากลูโคส?
��-�� มก./ดล. ปจัจยัเสริมใหเ้กิดภาวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืด
ไดแ้ก่ การลดขนาดหรอืหยุดยาคอรต์โิคสเตอรอย (corticos-
teroid) อยา่งฉบัพลนั  ผูป่้วยไม่สามารถแจง้หรอืบอกอาการได ้
ผูป่้วยที�มีอาการคลื�นไส ้ อาเจียน กินอาหารไดน้อ้ยลง หรือ
งดอาหารโดยไม่ไดเ้ตรยีมการปรบัยาเบาหวานไวก้่อน  การฉีด
อนิซูลนิออกฤทธิ�ส ั�น (rapid acting insulin) หรอืออกฤทธิ�เรว็
(rapid acting insulin) ในเวลาที�ไม่เหมาะสมกบัมื�ออาหาร
และการงดหรอืลดอตัราการบรหิารสารละลายเดก็ซโ์ตรสและ
สารอาหารทางหลอดเลอืดดาํ (parenteral nutrition)(7)

แนวคดิการจดัการรายกรณี
การจัดการรายกรณี (Case Management)

หมายถงึ กระบวนการประสานความร่วมมือในการดูแลผูใ้ช ้
บรกิาร ประกอบดว้ย �) การประเมนิภาวะสุขภาพ การวางแผน
�) การอาํนวยความสะดวกสาํหรบัการปฏิบตัิของทมีสุขภาพ
และผูเ้กี�ยวขอ้ง  �) การคน้หาและจดัสรรทรพัยากรที�เหมาะสม
กบัความตอ้งการของบุคคล ผูดู้แลและครอบครวั และ �)
การประเมินผลลพัธ์ของกระบวนการดูแล สมรรถนะหลกั
ของผูจ้ดัการรายกรณี ประกอบดว้ย �) สมรรถนะการจดัการ
ไดแ้ก่ ประเมนิสิ�งแวดลอ้ม วฒันธรรม ความเชื�อ คน้หาและ
ส่งเสริมผู ดู้แลมีส่วนร่วม ประสานงานทีมสุขภาพ ระบบ
ลงทะเบยีนและตดิตามตวัชี�วดั �) สมรรถนะทางคลนิิก ไดแ้ก่
สอนดว้ยการกาํหนดวตัถุประสงค์การสอนท ั�งดา้นความรู ้
ท ัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพ ส่ งตรวจคัดกรองภาวะ
แทรกซอ้นและตรวจประจาํปีต่ าง ๆ �) สมรรถนะการ
พิทกัษส์ิทธิ� ไดแ้ก่ ประสานใหไ้ดร้บัการดูแลตามมาตรฐาน
ทบทวนกรณีความเสี� ยงและแนะนาํดา้นสิทธิการรกัษาเพื�อ
รบัการรกัษาไดต้อ่เนื�อง และ �) สมรรถนะทางจรยิธรรม ไดแ้ก่
การดูแลผู ้ป่วยระยะสุดทา้ย(8) พยาบาลจัดการรายกรณี
เบาหวาน กองการพยาบาล รพ.ภูมพิลอดุลยเดช เป็นผูท้ี�ไดร้บั
วุฒิบตัรจากสมาคมผูใ้หค้วามรูโ้รคเบาหวานแหง่ประเทศไทย
(Certified Diabetes Educator, DE) ไดป้ฏบิตัหินา้ที�ดว้ย
สมรรถนะหลกัท ั�ง � ดา้นดงักลา่ว ร่วมกบัทมีสุขภาพในการ
ดูแลผูป่้วยเบาหวาน � กลุม่หลกั ไดแ้ก่กลุ่มคลนิิกเบาหวาน
กลุม่ผูป่้วยเบาหวานที�ระดบันํ�าตาลสะสม (HbA1C) มากกวา่
�� % นานเกิน � ปี และกลุ่มผูป่้วยเบาหวานที�รบัไวใ้น
หออายุรกรรม �/� และ �/� ดงันี�

กลุ่มคลนิิกเบาหวาน
การบริ การคลิ นิ กเบาหวานตรวจร ั กษาโดย

แพทยเ์ฉพาะทางระบบต่อมไรท้อ่  มทีมีสุขภาพรว่มดูแล ไดแ้ก่
โภชนากรหรือพยาบาลโภชนบาํบดั นักกายภาพบาํบดั และ
พยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวาน โดยพยาบาลจัดการราย
กรณีเบาหวานมีบทบาทหนา้ที� ไดแ้ก่ �) ส่งเสรมิการจดัการ
ตนเองในผูป่้วยเบาหวานดว้ยการประเมินและใหข้อ้มูลเพื�อให ้
มีเป้าหมายร่วมกบัทีมในการควบคุมเบาหวาน มีการตรวจ
ระดบันํ�าตาลปลายนิ�วที�บา้นเพื�อการกาํกบัตนเอง แปลค่าและ
ปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมใหส้ามารถควบคุมระดบันํ�าตาลในเลอืด
ไดต้ามเป้าหมาย  �) ทบทวนหรอืสอนรายใหม่ในการใชอ้นิซูลนิ
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ดว้ยเทคนิกที�ถูกตอ้ง ตรวจดูตาํแหน่งฉีด โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูสู้งอายุที�มกัมีขอ้จาํกดั เช่น ความจาํไม่ดี มองเหน็ไม่ชดั
นิ� วมือล็อคหรือไม่มีแรง �) ทบทวนการใชย้าใหส้มํ �าเสมอ
ถูกตอ้งและตรงเวลา ดว้ยเทคนิคใหค้วามเป็นมิตรเพื�อใหไ้ด ้
ขอ้มูลการใชย้าที�ปฏบิตัิอยู่จรงิ ใหข้อ้มูลการออกฤทธิ�ของยา
และติดตามผล �) ส่งเสริมภาวะโภชนาการในกลุ่มด ัชนี
มวลกายตํ �ากว่าเกณฑโ์ดยเฉพาะกลุ่มผูม้ีรายไดน้อ้ย ซึ�งมกั
ร ับประทานอาหารไม่ครบมื� อและไม่ถูกส ัดส่วน และ �)
ส่งตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้น เช่น ตรวจจอประสาทตา
ประจาํปี ตรวจเทา้และสอนการดูแลเทา้ รวมถงึแนะนาํบาํบดั
ผูสู้บบหุรี�

ผลพบวา่ อตัราผูป่้วยเบาหวานที�ระดบันํ�าตาลสะสม
ลดลงมากกวา่ �.� % ในระยะ �-� เดอืน ที�มารบับรกิารใน
คลนิกิเบาหวาน ตั�งแต่ ม.ค. ���� ถงึปจัจบุนั เป็นรอ้ยละ ��.�,
��.�, ��.�, ��.� และ ��.� ตามลาํดบั มผูีป่้วยที�คุมระดบั
นํ�าตาลใหล้ดลงนอ้ยกวา่ � % จาํนวน �� ราย �� ราย �� ราย
� ราย และ �� ราย ตามลาํดบั

กลุ่มเบาหวานที�ระดบันํ�าตาลสะสมมากกว่า �� %
นานเกนิ � ปี
          พยาบาลจดัการรายกรณีเบาหวานไดค้น้รายชื�อและ
ประวตั ิ ผูป่้วยเบาหวานชนิดที� � ตรวจรกัษาหอ้งอายุรกรรม
ที�ระดบันํ�าตาลสะสมมากกวา่ �� % นานเกนิ � ปี นดัแพทย์
อายุรกรรม ยกเวน้นัดแพทยผู์ เ้ชี� ยวชาญระบบต่อมไรท้่อ

ผูป่้วยไตวายระยะสุดทา้ยและขณะมีภาวะติดเชื� อ จากระบบ
คอมพิวเตอร์ของ รพ.(BHIS) พยาบาลจัดการรายกรณี
เบาหวานพบกบัผูป่้วยในวนัมาตรวจตามนดัก่อนเขา้พบแพทย์
แนะนาํตวั สอบถามขอ้มลูเพื�อประมนิความรู ้ความเชื�อ วถิชีวีติ
และพฤตกิรรมการคุมเบาหวาน ทบทวนเทคนิคการใชอ้นิซูลนิ
และยาเมด็เบาหวาน แนะนาํการจดัการตนเองโดยมกีารตรวจ
นํ�าตาลปลายนิ�วที�บา้นพดูคยุกบับคุคลในครอบครวัที�รบัผดิชอบ
ผูป่้วยเพื�อแจง้ภาวะสุขภาพและขอความร่วมมอืช่วยตรวจสอบ
การใชย้าหรือตรวจติดตามผลนํ�าตาลปลายนิ� วและนดัหมาย
ตดิตาม

ขอ้มูลท ั �วไปพบว่า รอ้ยละ �� เป็นเพศชาย และ
รอ้ยละ �� เป็นเพศหญิง อายุเฉลี�ย ��.� ปี รอ้ยละ ��.�
สิทธิกรมบญัชีกลาง รอ้ยละ ��.� สิทธิประกันสุขภาพ
และ รอ้ยละ �.� เป็นสทิธิอื�น ๆ รอ้ยละ ��.� ดชันีมวลกาย
�� กก./ตร.เมตร หรือมากกว่า รอ้ยละ ��.� มีเบาหวาน
ขึ�นจอประสาทตา รอ้ยละ ��.� ไตวายเรื�อรงัระยะ � รอ้ยละ
��.� ภาวะไตวายเรื� อรงัระยะ � รอ้ยละ ��.� มีอาการชา
ปลายเทา้ รอ้ยละ �.� ตดันิ� วเทา้หรอืเทา้แลว้ รอ้ยละ ��.�
เป็นอมัพฤกษ์ และ รอ้ยละ �.� มีภาวะกลา้มเนื� อหวัใจ
ขาดเลือดร่วมดว้ย ดา้นการใชย้าพบว่า รอ้ยละ ��.� ใช ้
ยาเม็ดเบาหวาน รอ้ยละ ��.� ใชย้าเม็ดร่วมกับอินซูลิน
ผลการดาํเนินการ ดงัตาราง

จากตาราง กลุม่ที� � ค่านํ�าตาลสะสม � นดัก่อน
��.�� %  ค่านํ�าตาลสะสม � นดักอ่น ��.�� % ค่านํ�าตาลสะสม
เมื�อเริ�มกจิกรรม ��.�� % หลงัทาํกจิกรรมนดัที� � ค่านํ�าตาล

   HbA1C            HbA1C      เริ�มใหค้ําแนะนํา    ติดตามนดัที� � t         p      ติดตามนดัที� �        t         p

  � นดัก่อน           � นดัก่อน      �-� เดือน        �-� เดือน
  Mean S.D.     Mean     S.D.   Mean    S.D.    Mean     S.D.                                 Mean   S.D.

  กลุ่ม � พ.ค.-ส.ค. ����   จาํนวน �� คน
  11.10     1.44     11.06     1.52    11.31    1.08      10.13     1.80             5.67     .00*      9.65     1.82       6.10    <.001*
  กลุ่ม � ก.ย.-ธ.ค. ����  จาํนวน �� คน
  10.61     1.77     10.44     1.23    10.77    2.32      10.31     1.78             1.56     .06       9.74      2.20      4.43    <.001*
  กลุ่ม � ม.ค.-มิ.ย. ����  จาํนวน ��� คน
  9.84       1.64     10.50     1.53    10.72    1.50      9.31      1.52             7.02     .00*     9.14      1.47      7.46     <.001*
  กลุ่ม � ก.ค.-ธ.ค. ����  จาํนวน ��� คน
  10.02      1.78     10.27     1.38    11.17    1.40      9.73      1.37            7.74     .00*      9.26      1.71      8.25     <.001*

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��

สะสมเป็น ��.�� % ลดลงอย่างมีนยัสาํคญัทางสถติิที� .��
และหลงัทาํกจิกรรมนดัที� � ค่านํ�าตาลสะสมเป็น �.�� ลดลง
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี� .��  กลุม่ที� � กลุม่ที� � และกลุม่ที�
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� ลดลงอยา่งมนียัสาํคญัเช่นเดยีวกนั ยกเวน้กลุม่ � หลงัทาํ
กจิกรรมนดัที� � ค่านํ�าตาลสะสมลดลงอยา่งไม่มนียัสาํคญัทาง
สถติทิี�.��

กลุ่ มผู ้ ป่วยเบาหวานที� ร ับไว ้ในหออายุรกรรม
�/� และ �/�

ผู ้ป่วยเบาหวานที� ร ับไวใ้นหอผู ้ป่วยอายุรกรรม
�/� และ �/� พยาบาลจดัการรายกรณีเบาหวานไดร้่วมดูแล
ผูป่้วยเบาหวาน ไดแ้ก่ ภาวะคีโตซสิ (Diabetic Ketoacido-
sis, DKA) ภาวะโคม่าจากนํ�าตาลในเลอืดสูง (Hyperosmolar
Hyperglycemic Syndrome, HHS) ภาวะตดิเชื�อและอื�น ๆ
เป้าหมายเพื�อใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากภาวะนํ�าตาลตํ �า กลบับา้นได ้
โดยเร็ว และดูแลตนเองไดห้ลงัจาํหน่าย เมื�อผูป่้วยพน้จาก
ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงพยาบาลจดัการรายกรณีเบาหวานแนะนาํ
อาหารระหว่างอยู่ รพ. เช่น อาหารธรรมดาที� รพ. จัดให ้
พลงังาน �,��� Kcal/day ประกอบดว้ยขา้ว-แป้ง � ทพัพี
ผกั � ทพัพี เนื� อสตัว ์ � ชต. ขอความร่วมมือรบัประทาน
อาหารที� รพ. จดัใหร้บัประทานผลไมไ้ดบ้า้ง �-� ชม.หลงัอาหาร
หรอืงดกนิอาหาร �-� ชม.ก่อนเจาะนํ�าตาลปลายนิ�ว ซึ�งจะเจาะ
ก่อนอาหารเชา้-กลางวนั-เยน็-ก่อนนอน ถา้รูส้กึหวิมากหววิ ๆ
ใจส ั �นก่อนเวลาอาหารใหแ้จง้พยาบาลเพื�อเจาะนํ�าตาลปลายนิ�ว
เป้าหมายควบคุมระดบันํ�าตาลก่อนอาหารเชา้ ���-��� mg%
ระดบันํ�าตาลก่อนอาหารกลางวนั เย็นและก่อนนอนไม่เกิน
200 mg%

แนะนาํการดูแลตนเองหลงัจาํหน่าย เช่น พลงังาน
จากอาหารที�ควรไดร้บัในแต่ละวนั สดัส่วนอาหาร การใช ้
อนิซูลนิ การป้องกนั สงัเกตและแกไ้ขภาวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืด
การแปลผลตรวจนํ�าตาลปลายนิ�ว และกรณีจาํเป็นแนะนาํการ
ปรบัลดอินซูลินก่อนมาพบแพทยซ์ึ�งมกันัด � สปัดาหห์ลงั
จาํหน่ายออกจาก รพ. นอกจากนี� มีผูป่้วยเบาหวานจาํหน่าย
ออกจาก รพ. เฉลี�ย �-� ราย/เดอืน ที�ไดใ้หค้าํแนะนาํการดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย เช่น ผูสู้งอายุในภาวะตดิเตยีงและมภีาวะ
แทรกซอ้นรบัไวใ้น รพ.บอ่ย ผูป่้วยเบาหวานมโีรคร่วม เช่น
มะเรง็ตบั เป็นตน้ โดยนดัพูดคุยระหวา่งบคุคลในครอบครวั
ที�รบัผดิชอบผูป่้วย พยาบาลในทมีดูแลผูป่้วยประคบัประคอง
และพยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวาน เพื� อใหบุ้คคลใน
ครอบครวัไดย้อมรบั เขา้ใจและปฏิบตัิการดูแลผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยไดอ้ยา่งมคีุณภาพ

จากภาพที�  � จาํนวนครั�งเฉลี� ยต่อรายผู ้ป่วย
เบาหวานเกิดภาวะนํ�าตาลตํ �ารุนแรง (POCT<50 mg%)
ระหวา่งอยู ่ รพ. ช่วงเวลาทกุ � เดอืนตั�งแต่ ม.ค. ���� ถงึ
ม.ีค. ���� เป็น �.�, �.�, �.�, �.�, �.�, �.�, �.�, �.�, �.�
และ �.� คร ั�ง/ราย ซึ�งมแีนวโนม้ลดลง ตามลาํดบั

ภาพที� � กราฟแสดงจาํนวนครั�งเฉลี�ยต่อราย
ผูป่้วยเบาหวานเกดิภาวะนํ�าตาลตํ �ารุนแรงระหว่างอยู่ รพ.

จากภาพที� � อตัราผูป่้วยเบาหวานเกดิภาวะนํ�าตาล
ตํ �ารุนแรงหลงัจาํหน่ายใน �� วนัช่วงเวลาทกุ � เดอืน ตั�งแต่
ม.ค. ���� ถงึ ม.ีค. ���� เป็น ��.�, ��.�, �.�, ��.�, �.�,
�.�, �.�, ��.�, ��.� และ �.� ซึ�งมแีนวโนม้ลดลงตามลาํดบั

ประสบการณ์และการเรียนรู ้ช่ วยใหพ้ยาบาล
จดัการรายกรณีเบาหวาน ไดร้บัความเชื�อถอืไวว้างใจและสรา้ง
ความร่วมมือจากผูป่้วยเบาหวานและบุคคลในครอบครวัที�
ใกลช้ดิไดม้าก ประเดน็การเรยีนรูส้าํคญั ๆ  เชน่ ผูป่้วยเบาหวาน
ตอ้งการคาํอธิบายเหตุผลการใชย้าแต่ละชนิด การปร ับ
พฤติกรรมสุขภาพและเป้าหมายการควบคุมเบาหวานที� เขา
สามารถทาํได ้ ผู สู้งอายุที� เป็นเบาหวานมีความเกรงใจลูก
ส่วนลูกไม่รูภ้าวะสุขภาพของผูสู้งอายุในครอบครวั เมื�อสอน
ผูป่้วยและลูกใหเ้ขา้ใจร่วมมอืกนัจดัอาหารเพื�อสุขภาพ ใหลู้ก
ติดตามผลนํ�าตาลปลายนิ� วจึงส่งผลใหผู้ป่้วยมีสุขภาพดีขึ� น

 ภาพที� � กราฟแสดงอตัราผูป่้วยเบาหวาน
เกดิภาวะนํ�าตาลตํ �ารุนแรงหลงัจาํหน่ายใน �� วนั
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ผูป่้วยเบาหวานที�มีรายไดน้อ้ยหรือเป็นผูใ้ชแ้รงงานมกัไดร้บั
พลงังานจากอาหารไม่เพยีงพอหรอืไม่ถกูสดัส่วน จึงเลี�ยงการ
ใชย้าที�มผีลใหเ้กดิภาวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืด  นอกจากการแนะนาํ
อาหารแลว้ การแนะนาํนมผงเสริมจะช่วยใหส้ภาพร่างกาย
ฟื� นขึ�นและคุมระดบันํ�าตาลในเลอืดใหล้ดลงได ้การแนะนาํการ
ควบคุมอาหารระหวา่งอยู ่ รพ. จะทาํใหก้าํหนดขนาดอินซูลนิ
ไดเ้หมาะสมเรว็ขึ�น  ลดการใชอ้ินซูลนิเพิ�มตามระดบันํ�าตาล
(RI  sliding scale) จงึลดอบุตักิารณภ์าวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืดได ้
กลุ่มเสี� ยงต่อภาวะนํ�าตาลตํ �า ในเลือดหลงัจาํหน่าย ไดแ้ก่
ผูสู้งอายุ ดชันีมวลกายตํ �ากวา่เกณฑ ์มภีาวะไตวายเรื�อรงัระยะ
�-� เริ�มใชอ้นิซูลนิรายใหม่ อาจเกิดภาวะนํ�าตาลตํ �าก่อนนดั
� สปัดาห ์ การแนะนาํตรวจนํ�าตาลปลายนิ�ว อธิบายการออก
ฤทธิ�ของอินซูลนิพรอ้มชี�แนะการปรบัลดอินซูลนิกรณีจาํเป็น
ก่อนนดัจึงลดอุบตัิการณ์ภาวะนํ�าตาลตํ �ารุนแรงหลงัจาํหน่าย
ใน �� วนั ได ้

ผลการดาํเนินงานของพยาบาลจัดการรายกรณี
เบาหวาน ทาํใหผู้ ป่้วยเบาหวานที�ระดบันํ�าตาลในเลือดสูง
สามารถลดระด ับนํ�าตาลในเลือดลงไดเ้ป็นส่วนใหญ่แลว้
แผนงานในโอกาสต่อไปนอกจากการติดตามต่อเนื�องผูป่้วย
กลุม่ดงักลา่ว คอืการลงทะเบยีนผูป่้วยเบาหวานที�ผา่นการเรยีน
พื�นฐานการจดัการตนเองสาํหรบัผูป่้วยที�เป็นเบาหวานระยะ
� ปีแรก เพื�อใหผู้ป่้วยไดพ้บแพทยต์่อเนื� องรบัประทานยา
สมํ �าเสมอ สามารถควบคมุระดบันํ�าตาลไดต้ามเป้าหมาย  และมี
คุณภาพชวีติเพิ�มขึ�นต่อไปในอนาคต
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