Vol. 65 No. 3 September - December 2019

20 Royal Thai Air Force Medical Gazette

(Original Article)

Diabetes Nurse Case Manager Department of Nursing,
Bhumibol Adulyadej Hospital, Royal Thai Air Force
Saipin Pinkaew M.N.S., CDE
Department of Nursing, Bhumibol Adulyadej Hospital, RTAF.
Correspondence to : saipinw@yahoo.com

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 education 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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(นิพนธ์ตน้ ฉบับ)

พยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวาน
กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
สายพิณ ปิ นแก้ว พย.ม., ผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวานทีได้รบั การรับรอง
กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

เบาหวานเป็ นโรคเรือรังทีพบบ่อย ผู ท้ เป็ี นเบาหวานต้องมีการตัดสินใจจัดการตนเองในชีวติ ประจําวันทีหลากหลาย
และปฏิบตั กิ จิ กรรมดูแลตนเองทีซับซ้อน ข้อมูลของห้องตรวจอายุรกรรม รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช แสดงให้เห็นว่ามีผูป้ ่ วยเบาหวาน
มาตรวจตามนัดประมาณ , คน และร้อยละ . มีระดับนําตาลสะสมมากกว่า %
พยาบาลจัดการรายกรณี เบาหวานได้ปฏิบตั ิงานด้วยความร่วมมือกับทีมวิชาชีพสุขภาพ ในการดู แลผู ป้ ่ วยเบาหวาน
ทีคุมระดับนําตาลไม่ได้ กลุม่ หลัก ได้แก่ ) คลินิกเบาหวาน ) ห้องตรวจอายุรกรรม เลือกผู ้ป่ วยทีระดับนําตาลสะสมมากกว่า
% นานเกิน ปี และไม่ได้ตรวจตามนัดกับแพทย์ผูเ้ ชียวชาญระบบต่อมไร้ทอ่ ยกเว้นผูป้ ่ วย โรคไตวายระยะสุดท้ายและมี
ภาวะติดเชือเฉียบพลัน และ ) ผูป้ ่ วยในหออายุรกรรม / และ / วิธีการสําหรับผูป้ ่ วยนอก คือการส่งเสริมการจัดการ
ตนเองด้วยการตรวจติดตามระดับนําตาลปลายนิวทีบ้าน ทบทวนการใช้ยาเม็ดเบาหวานและอินซูลนิ และส่งเสริมภาวะโภชนาการ
โดยเน้นผูป้ ่ วยทีมีดชั นีมวลกายตํากว่าเกณฑ์และมีรายได้นอ้ ย วิธีการสําหรับผูป้ ่ วยในคือ การส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยเน้น
ผูป้ ่ วยทีเสียงต่อการเกิดภาวะนําตาลตําในเลือดระหว่างอยู ่ รพ. และการป้ องกันการกลับมารักษาซําด้วยภาวะนําตาลตําในเลือด
รุนแรงใน วันหลังจําหน่ายออกจาก รพ. รวมถึงการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
ผลการดําเนินการแต่ละกลุม่ มีดงั นี ) ร้อยละผูป้ ่ วยเบาหวานทีระดับนําตาลสะสมลดลงมากกว่า . % ในระยะ
- เดือนทีมารับบริการในคลินิกเบาหวาน ตังแต่ ม.ค.
ถึง มิ.ย.
เป็ นร้อยละ . , . , . , . และ .
ตามลําดับ ) มีผูป้ ่ วยเบาหวานจํานวน คน ทีเลือกในห ้องตรวจอายุรกรรม ระหว่าง พ.ค.-ส.ค.
ค่าระดับนําตาลสะสม
เฉลียเมือเริมกิจกรรมเป็ น . % (S.D.1.08) หลังทํากิจกรรมนัดที ( - เดือนต่อมา) ค่านําตาลสะสมเฉลียเป็ น . %
(S.D.1.80) ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี . และหลังทํากิจกรรมนัดที ( - เดือนต่อมา) ค่านําตาลสะสมเฉลียเป็ น
9.65 % (S.D.1.82) ลดลงจากเริมกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี . (มีผูป้ ่ วย , และ คนในกลุม่ ต่อมา) และ
) สําหรับผูป้ ่ วยใน รพ. ตังแต่ ม.ค.
ถึง มี.ค.
ช่วงเวลาทุก เดือน ผูป้ ่ วยเบาหวานทีเกิดภาวะนําตาลตํารุนแรงใน
เลือด (POCT<50mg %) ระหว่างอยู ่ รพ. มีอบุ ตั กิ ารณ์เฉลียเป็ น . , . , . , . , . , . , . , . , . และ . ครัง/ราย
และ ร้อยละผูป้ ่ วยเบาหวานกลับมารักษาซําด้วยภาวะนําตาลตํารุนแรงในเลือด หลังจําหน่ายใน วัน เป็ น . , . , . ,
. , . , . , . , . , . และ . ซึงทังสองมีแนวโน้มลดลงตามลําดับ
ผลการดําเนินงานของพยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวาน แสดงว่ามีผู ้ป่ วยเบาหวานทีไม่สามารถควบคุมระดับนําตาลใน
เลือดได้หลายรายมีระดับนําตาลในเลือดลดลงได้ แผนการดําเนินงานต่อไปคือติดตามต่อเนืองผูป้ ่ วยกลุม่ เดิม และลงทะเบียน
ผู ้ป่ วยทีเป็นเบาหวานระยะ ปีแรก ด้วยการพัฒนาโปรแกรมเรียนรู ้การจัดการตนเองสําหรับผู ้ป่ วยเบาหวาน การเพิมความร่วมมือ
ในการใช้ยาให้มากขึนเพือป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานในอนาคต
คําสําคัญ : พยาบาลจัดการรายกรณี เบาหวาน ความร่ วมมือในการใช้ยา การให้ความรู แ้ ละสนับสนุ นการจัดการตนเองใน
ผูป้ ่ วยเบาหวาน
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กันกับผูป้ ่ วย ได้แก่ สอบถามด้วยท่าทางเป็ นมิตร พร้อมรับฟัง
เบาหวานเป็ นโรคเรือรังทีพบบ่อย ผูท้ เป็ี นเบาหวาน ใช้คาํ ถามปลายเปิ ด ประเมินความเชือเดิมของผู ป้ ่ วย เช่ น
ต้องมีการตัดสินใจจัดการตนเองในชีวติ ประจําวันทีหลากหลาย ความเชือผิด ๆ ว่าฉีดอินซูลนิ แสดงว่าร่างกายทรุดลง อธิบาย
และปฏิ บตั ิกิจกรรมดู แลตนเองทีซับซ้อน จากรายงานการ การใช้ยาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ยอมรับว่าการไม่ใช้ยาตาม
แพทย์สงพบได้
ั
เสมอ ซึงทีมสุขภาพและผูป้ ่ วยควรร่วมมือกัน
สํารวจสุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกายครังที
(2)
พ.ศ.
พบว่ าความชุ กของเบาหวานในประชากรอายุ แก้ไข
สมาคมผู ้ ใ ห้ค วามรู ้ โ รคเบาหวานแห่ ง สหรั ฐ
ปี ขนไป
ึ เพิมขึนจากร้อยละ . ในปี
เป็ นร้อยละ
. ในปี
และความชุกมากขึนตามอายุ สูงสุดทีกลุม่ อายุ อเมริกา (American Association of Diabetes Educa- ปี เป็ นเพศชายร้อยละ . เพศหญิงร้อยละ . (1) tors, AADE) ให้แนวทางการสอนใช้อินซู ลนิ ว่า ควรมีการ
รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็ น โทรศัพ ท์ติ ดตามผลหลัง การสอนใช้อิ นซู ล ินรายใหม่ ควร
รพ.ขนาด เตียง มีคลินกิ เครือข่าย แห่ง ผูป้ ่ วยเบาหวาน ประเมินผลการปฏิบตั ิและสอนซําเมือผู ป้ ่ วยมาตรวจตามนัด
บางส่วนตรวจรักษาทีห้องตรวจ สลก. และห้องตรวจข ้าราชการ ในประเด็น ได้แก่ การหมุนเวียนตําแหน่งฉีด การประเมินภาวะ
ส่วนห ้องตรวจอายุรกรรมตรวจตามนัดผู ้ป่ วยเบาหวานประมาณ ชันไขมันเปลียนสภาพ (Lipodystrophy) การตรวจสอบ
, ราย รับตรวจผู ป้ ่ วยเบาหวานที ระดับนําตาลสะสม วัน หมดอายุ การแกว่ ง ปากกาสํา หรับอิ น ซู ล ิน ชนิ ด นําขุ่ น
มากกว่า % หรือมีภาวะแทรกซ้อนเรือรัง กรณีไม่สามารถ การไล่ฟองอากาศ เป็นต้น โดยเฉพาะกลุม่ ผู ้สูงอายุอาจมีปญั หา
ควบคุมระดับนําตาลทีสูงลดลงได้ (Uncontrolled diabetes) ด้านความจํา การมองเห็น การได้ยิน มี โอกาสเกิ ด ภาวะ
(3)
หรื อรายใหม่ ที มีแ นวโน้มใช้อิ นซู ล ินจะนัด คลินิ กเบาหวาน นําตาลตําได้ง่าย และควรให้ผู ส้ ู งอายุ เลือกใช้แบบปากกา
ซึ งคลินิ กเบาหวานได้ใ ห้บริการผู ป้ ่ วยเบาหวานเดิมที ระดับ เนื องจากกํา หนดขนาดได้ถู ก ต้องและแม่ น ยํา กว่ าการใช้
นําตาลยังสูง เฉลีย ราย/วัน เป็ นผูป้ ่ วยใหม่ - ราย/วัน แบบเข็มฉีดหรือ syringe
ผู ป้ ่ วยเบาหวานควรมีความสามารถในการจัดการ
การสุ่ มสํารวจผลการควบคุ มเบาหวานห้องตรวจอายุ กรรม
ในปี
พบว่า ร้อยละ . มีระดับนําตาลสะสมตํากว่า ตนเอง โดยมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะความสามารถ
ในการป้ องกันและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ควบคุม
หรือเท่ากับ % ร้อยละ มีค่านําตาลก่อนอาหาร mg/dl และร้อยละ . มีระดับนําตาลสะสมมากกว่า % ตามเป้ าหมายการรักษาและการประเมินตนเอง ตัดสินใจเลือก
พยาบาลจัดการรายกรณี เบาหวานได้ศึ กษาปัญหาเบื องต้น ปฏิบตั ิได้ตามสถานการณ์และวิถชี ีวติ โดยมีทมี สุขภาพสอน
ของผูป้ ่ วยทีมีระดับนําตาลสะสมมากกว่า % นานเกิน ปี แนะนําให้คําปรึกษาและสนับสนุ นอย่างต่อเนือง เพือให้ผูป้ ่ วย
ด้วยการสัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่รบั ประทานยาไม่ครบเม็ด เบาหวานมีคุ ณภาพชีว ิต การจัดการตนเองมี กระบวนการ
หรือไม่ครบมือ ใช้อนิ ซูลนิ ไม่ถกู เทคนิคหรือฉีดบ ้างไม่ฉีดบ ้าง ประกอบด้วย ) การตังเป้ าหมาย (Goal setting) 2) การ
มีผลการศึกษาความร่วมมือในการใช้ยา (Medica- ติดตามเฝ้ าระวังตนเอง (Self-monitoring) 3) การประเมิน
tion adherence) พบว่าร้อยละ ของผู ป้ ่ วยเบาหวาน ตนเอง (Self-evaluation) และ ) การเสริมแรงตนเอง (Selfยอมรับว่าไม่ได้รบั ประทานยาเม็ดเบาหวานอย่างน้อย ครัง/ reinforcement) (4) หลักการให้ความรู แ้ ละสนับสนุ นการ
เดือน ลักษณะผู ป้ ่ วยเบาหวานกลุ่ มเสี ยงต่อการไม่ ร่ วมมือ จัดการตนเอง (Principles of Diabetes Self-management
ในการใช้ยา ได้แก่ ไม่มารับยาหรือขาดยา มีปจั จัยความเครียด Education and Support) ตามแนวทางของสมาคมผู ใ้ ห้
สูง เจ็บป่ วยหลายโรค หลงลืม ตามัว ซึมเศร้า ไม่ได้สือสารกับ ความรูโ้ รคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ผูใ้ ห้ความรูค้ วร
ทีมสุขภาพด้วยความเข้าใจ เป็ นต้น และลักษณะบ่งชีว่าอาจ เข้าใจวิถชี วี ติ ความชอบ วัฒนธรรม ความเชือด้านสุขภาพ
ไม่ใช้ยา ได้แก่ จําไม่ได้วา่ ใช้ยาอะไรอย่างไร ไม่สนใจฉลากยา ประสบการณ์ และความรู ้ความสามารถของผูป้ ่ วย แลกเปลียน
หรือลืมนําแว่นมา รพ. ด้วย ยังกังวลผลข้างเคียงจากยา ขอปรับ ข้อมูล สนับสนุ นพฤติกรรมสุ ขภาพและภาวะจิตสังคมของ
อาหารเองก่อนเริมยา สิทธิซือเองเบิกไม่ได้ ทีมสุขภาพควร ผู ป้ ่ วยเบาหวาน ด้วยความร่วมมือกับทีมสุขภาพอืน ๆ และ
พัฒนาทักษะการพูดคุยเพือขจัดอุปสรรคและสร้างความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยเกียวข้อง ทังนีผูป้ ่ วยเบาหวานควรได้รบั
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การประเมิ น ติ ดตามดู แลและส่ งต่ อเป็ นระยะ ตังแต่ เมื อ
วินิจฉัยโรค ติดตามประจําปี ติดตามเมือเกิดโรคแทรกซ้อน
ทีส่งผลต่อการดู แลสุ ขภาพ และเมือเข้าสู่ ระยะสุ ดท้ายของ
ชีวติ (5)
มีหลายการศึกษาพบว่า การควบคุมภาวะนําตาลสูง
ให้ได้โดยเร็ว สําหรับผู ้ป่ วยทีรับไว้ใน รพ. สามารถลดอัตราการ
เกิดภาวะทุพลภาพ อัตราการเสียชีวติ ระยะเวลานอน รพ. และ
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาลงได้อย่างชัดเจนและการมีทมี เฉพาะทาง
ดู แลผู ป้ ่ วยเบาหวานทีรับไวใ้ น รพ. ช่วยใหผ้ ลลัพธ์ดา้ นการ
รักษาดีข ึน และลดระยะเวลานอน รพ.ได้ ผู ใ้ ห้ความรู โ้ รค
เบาหวานควรมีความรับผิดชอบในการดู แลผู ป้ ่ วยเบาหวาน
ระหว่างรับไว้ใน รพ. ได้แก่ การสอนเตรียมจําหน่ายออกจาก
รพ. แนะนําด้านโภชนาการ ติดตามการใช้อนิ ซูลนิ ตามแนวทาง
ปฏิบตั สิ อนผู ้ป่ วยใช้อินซูลนิ รายใหม่ทนั ทีทพร้
ี อม และทบทวน
การใช้สาํ หรับผู ป้ ่ วยทีใช้อนิ ซูลนิ อยูเ่ ดิม และแนะนํามาตรฐาน
หรือแนวทางปฏิบตั ิแก่ ทมี สุขภาพทีเกียวข้อง เป้ าหมายการ
ควบคุมระดับนําตาลสําหรับผู ้ป่ วยระยะวิกฤตใช้อนิ ซูลนิ ทีเสียง
ต่อภาวะนําตาลตํา คือ - mg/dl(6)
แนวทางเวชปฏิ บ ัติ สาํ หรับโรคเบาหวาน
กล่าวว่าภาวะนําตาลตําในเลือดในผูป้ ่ วยเบาหวานเกือบทังหมด
เกิดในผูป้ ่ วยทีได้รบั การรักษาด้วยอินซูลนิ และ/หรือกลุม่ ยา
ทีมีฤทธิกระตุน้ การหลังอินซูลนิ ได้แก่ กลุม่ Sulfonylurea
และกลุ่ ม glinide ภาวะนําตาลตําในเลื อดระดับรุ น แรง
หมายถึงผู ป้ ่ วยเบาหวานมีอาการสมองขาดกลู โคสทีรุ นแรง
จนไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง และต้องอาศัยผูอ้ นให้ความ
ื
ช่วยเหลือ ในผูป้ ่ วยเบาหวานทีรับไว้ใน รพ. การวินิจฉัยภาวะ
นําตาลตําในเลือดระดับรุนแรงใช้เกณฑ์ทระดั
ี บพลาสมากลูโคส?
- มก./ดล. ปัจจัยเสริมให้เกิดภาวะนําตาลตําในเลือด
ได้แก่ การลดขนาดหรือหยุดยาคอร์ตโิ คสเตอรอย (corticosteroid) อย่างฉับพลัน ผู ้ป่ วยไม่สามารถแจ้งหรือบอกอาการได้
ผู ป้ ่ วยทีมีอาการคลืนไส้ อาเจียน กินอาหารได้นอ้ ยลง หรือ
งดอาหารโดยไม่ได้เตรียมการปรับยาเบาหวานไว ้ก่อน การฉีด
อินซูลนิ ออกฤทธิสัน (rapid acting insulin) หรือออกฤทธิเร็ว
(rapid acting insulin) ในเวลาทีไม่เหมาะสมกับมืออาหาร
และการงดหรือลดอัตราการบริหารสารละลายเด็กซ์โตรสและ
สารอาหารทางหลอดเลือดดํา (parenteral nutrition)(7)
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แนวคิดการจัดการรายกรณี
การจั ดการรายกรณี (Case Management)
หมายถึง กระบวนการประสานความร่วมมือในการดู แลผู ใ้ ช้
บริการ ประกอบด้วย ) การประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผน
) การอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบตั ิของทีมสุขภาพ
และผู ้เกียวข้อง ) การค้นหาและจัดสรรทรัพยากรทีเหมาะสม
กับความต้องการของบุคคล ผู ด้ ู แลและครอบครัว และ )
การประเมินผลลัพธ์ ของกระบวนการดู แล สมรรถนะหลัก
ของผูจ้ ดั การรายกรณี ประกอบด้วย ) สมรรถนะการจัดการ
ได้แก่ ประเมินสิงแวดล ้อม วัฒนธรรม ความเชือ ค้นหาและ
ส่ งเสริม ผู ด้ ู แ ลมี ส่ ว นร่ วม ประสานงานทีม สุ ข ภาพ ระบบ
ลงทะเบียนและติดตามตัวชีวัด ) สมรรถนะทางคลินิก ได้แก่
สอนด้วยการกํา หนดวัตถุประสงค์ การสอนทังด้านความรู ้
ทัศ นคติ แ ละพฤติ กรรมสุ ข ภาพ ส่ ง ตรวจคั ด กรองภาวะ
แทรกซ้อ นและตรวจประจํา ปี ต่ าง ๆ ) สมรรถนะการ
พิทกั ษ์สิทธิ ได้แก่ ประสานให้ได้รบั การดู แลตามมาตรฐาน
ทบทวนกรณี ความเสี ยงและแนะนําด้านสิทธิ การรักษาเพื อ
รับการรักษาได้ตอ่ เนือง และ ) สมรรถนะทางจริยธรรม ได้แก่
การดู แ ลผู ้ป่ วยระยะสุ ด ท้าย(8) พยาบาลจั ด การรายกรณี
เบาหวาน กองการพยาบาล รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช เป็ นผูท้ ได้
ี รบั
วุฒิบตั รจากสมาคมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวานแห่งประเทศไทย
(Certified Diabetes Educator, DE) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด้วย
สมรรถนะหลักทัง ด้านดังกล่าว ร่วมกับทีมสุขภาพในการ
ดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน กลุม่ หลัก ได้แก่กลุ่มคลินิกเบาหวาน
กลุม่ ผูป้ ่ วยเบาหวานทีระดับนําตาลสะสม (HbA1C) มากกว่า
% นานเกิน ปี และกลุ่ มผู ป้ ่ วยเบาหวานทีรับไว ใ้ น
หออายุรกรรม / และ / ดังนี
กลุ่มคลินิกเบาหวาน
การบริ การคลิ นิ กเบาหวานตรวจรั ก ษาโดย
แพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ มีทมี สุขภาพร่วมดูแล ได้แก่
โภชนากรหรือพยาบาลโภชนบําบัด นักกายภาพบําบัด และ
พยาบาลจัดการรายกรณี เบาหวาน โดยพยาบาลจัดการราย
กรณีเบาหวานมีบทบาทหน้าที ได้แก่ ) ส่งเสริมการจัดการ
ตนเองในผูป้ ่ วยเบาหวานด้วยการประเมินและให้ข้อมูลเพือให้
มีเป้ าหมายร่วมกับทีมในการควบคุ มเบาหวาน มีการตรวจ
ระดับนําตาลปลายนิวทีบ้านเพือการกํากับตนเอง แปลค่ าและ
ปรับเปลียนพฤติกรรมให ้สามารถควบคุมระดับนําตาลในเลือด
ได้ตามเป้ าหมาย ) ทบทวนหรือสอนรายใหม่ในการใช้อินซูลนิ
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ด้วยเทคนิ กทีถูกต้อง ตรวจดู ตาํ แหน่ งฉี ด โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู ส้ ู งอายุทีมักมีขอ้ จํากัด เช่น ความจําไม่ดี มองเห็นไม่ ชดั
นิ วมือล็อคหรือไม่ มีแรง ) ทบทวนการใช้ยาให้สมําเสมอ
ถูกต้องและตรงเวลา ด้วยเทคนิคใหค้ วามเป็ นมิตรเพือให้ได้
ข้อมูลการใช้ยาทีปฏิบตั ิอยู ่จริง ให้ข้อมูลการออกฤทธิ ของยา
และติ ดตามผล ) ส่ งเสริ ม ภาวะโภชนาการในกลุ่ ม ดัชนี
มวลกายตํากว่าเกณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มผู ม้ ีรายได้นอ้ ย ซึงมัก
รับประทานอาหารไม่ ค รบมื อและไม่ ถู กสัด ส่ ว น และ )
ส่งตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน เช่น ตรวจจอประสาทตา
ประจําปี ตรวจเท้าและสอนการดูแลเท้า รวมถึงแนะนําบําบัด
ผู ส้ ูบบุหรี
ผลพบว่า อัตราผู ้ป่ วยเบาหวานทีระดับนําตาลสะสม
ลดลงมากกว่า . % ในระยะ - เดือน ทีมารับบริการใน
คลินกิ เบาหวาน ตังแต่ ม.ค.
ถึงปัจจุบนั เป็นร้อยละ . ,
. , . , . และ . ตามลําดับ มีผูป้ ่ วยทีคุมระดับ
นําตาลให้ลดลงน้อยกว่า % จํานวน ราย ราย ราย
ราย และ ราย ตามลําดับ
กลุ่มเบาหวานทีระดับนํ าตาลสะสมมากกว่า %
นานเกิน ปี
พยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวานได้คน้ รายชือและ
ประวัติ ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที ตรวจรักษาห้องอายุรกรรม
ทีระดับนําตาลสะสมมากกว่า % นานเกิน ปี นัดแพทย์
อายุร กรรม ยกเว น้ นัด แพทย์ผู เ้ ชี ยวชาญระบบต่ อมไร้ท่ อ

ผู ป้ ่ วยไตวายระยะสุดทา้ ยและขณะมีภาวะติดเชือ จากระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ของ รพ.(BHIS) พยาบาลจัด การรายกรณี
เบาหวานพบกับผูป้ ่ วยในวันมาตรวจตามนัดก่อนเข ้าพบแพทย์
แนะนําตัว สอบถามข้อมูลเพือประมินความรู ้ ความเชือ วิถชี วี ติ
และพฤติกรรมการคุมเบาหวาน ทบทวนเทคนิคการใช้อนิ ซูลนิ
และยาเม็ดเบาหวาน แนะนําการจัดการตนเองโดยมีการตรวจ
นําตาลปลายนิวทีบ้านพูดคุยกับบุคคลในครอบครัวทีรับผิดชอบ
ผู ้ป่ วยเพือแจ้งภาวะสุขภาพและขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบ
การใช้ยาหรือตรวจติดตามผลนําตาลปลายนิ วและนัดหมาย
ติดตาม
ข้อมูลทัวไปพบว่า ร้อยละ เป็ นเพศชาย และ
ร้อยละ เป็ นเพศหญิง อายุเฉลีย . ปี ร้อยละ .
สิ ทธิ กรมบัญชี กลาง ร้อยละ . สิ ทธิ ประกัน สุ ข ภาพ
และ ร้อยละ . เป็ นสิทธิอนื ๆ ร้อยละ . ดัชนีมวลกาย
กก./ตร.เมตร หรือมากกว่า ร้อยละ . มีเบาหวาน
ขึนจอประสาทตา ร้อยละ . ไตวายเรือรังระยะ ร้อยละ
. ภาวะไตวายเรื อรังระยะ ร้อยละ . มีอาการชา
ปลายเท้า ร้อยละ . ตัดนิวเท้าหรือเท้าแลว้ ร้อยละ .
เป็ น อัม พฤกษ์ และ ร้อยละ . มี ภาวะกล า้ มเนื อหัว ใจ
ขาดเลือดร่ วมด้ว ย ด้านการใช้ยาพบว่า ร้อยละ . ใช้
ยาเม็ ดเบาหวาน ร้อยละ . ใช้ยาเม็ ดร่ ว มกับอิ นซู ล ิน
ผลการดําเนินการ ดังตาราง

HbA1C
นัดก่อน
Mean S.D.

HbA1C
เริมให้คําแนะนํ า
ติดตามนัดที
นัดก่อน
- เดือน
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

กลุ่ม
11.10
กลุ่ม
10.61
กลุ่ม
9.84
กลุ่ม
10.02

จํานวน คน
11.06 1.52 11.31
จํานวน คน
10.44 1.23 10.77
จํานวน คน
10.50 1.53 10.72
จํานวน คน
10.27 1.38 11.17

พ.ค.-ส.ค.
1.44
ก.ย.-ธ.ค.
1.77
ม.ค.-มิ.ย.
1.64
ก.ค.-ธ.ค.
1.78

t

p

ติดตามนัดที
- เดือน
Mean S.D.

t

p

1.08

10.13

1.80

5.67

.00*

9.65

1.82

6.10 <.001*

2.32

10.31

1.78

1.56

.06

9.74

2.20

4.43 <.001*

1.50

9.31

1.52

7.02

.00*

9.14

1.47

7.46

<.001*

1.40

9.73

1.37

7.74

.00*

9.26

1.71

8.25

<.001*

* มีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.

จากตาราง กลุม่ ที ค่ านําตาลสะสม นัดก่อน
. % ค่านําตาลสะสม นัดก่อน . % ค่านําตาลสะสม
เมือเริมกิจกรรม . % หลังทํากิจกรรมนัดที ค่านําตาล

สะสมเป็ น . % ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .
และหลังทํากิจกรรมนัดที ค่านําตาลสะสมเป็ น . ลดลง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี . กลุม่ ที กลุม่ ที และกลุม่ ที
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ลดลงอย่างมีนยั สําคัญเช่นเดียวกัน ยกเว้นกลุม่ หลังทํา
กิจกรรมนัดที ค่านําตาลสะสมลดลงอย่างไม่มนี ยั สําคัญทาง
สถิตทิ .ี
กลุ่ มผู ้ ป่ วยเบาหวานที รับไว้ใ นหออายุ ร กรรม
/ และ /
ผู ้ป่ วยเบาหวานที รับไว ใ้ นหอผู ้ป่ วยอายุ ร กรรม
/ และ / พยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวานได้ร่วมดูแล
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ได้แก่ ภาวะคีโตซิส (Diabetic Ketoacidosis, DKA) ภาวะโคม่าจากนําตาลในเลือดสูง (Hyperosmolar
Hyperglycemic Syndrome, HHS) ภาวะติดเชือและอืน ๆ
เป้ าหมายเพือให้ผู ้ป่ วยปลอดภัยจากภาวะนําตาลตํา กลับบ้านได้
โดยเร็ว และดู แลตนเองได้หลังจําหน่ าย เมือผู ป้ ่ วยพ้นจาก
ภาวะเจ็บป่ วยรุนแรงพยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวานแนะนํา
อาหารระหว่างอยู ่ รพ. เช่ น อาหารธรรมดาที รพ. จัดให้
พลังงาน , Kcal/day ประกอบด้วยข้าว-แป้ ง ทัพพี
ผัก ทัพพี เนื อสัตว์ ชต. ขอความร่วมมือรับประทาน
อาหารที รพ. จัดให ้รับประทานผลไม้ได้บ ้าง - ชม.หลังอาหาร
หรืองดกินอาหาร - ชม.ก่อนเจาะนําตาลปลายนิว ซึงจะเจาะ
ก่อนอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น-ก่อนนอน ถ้ารูส้ กึ หิวมากหวิว ๆ
ใจสันก่อนเวลาอาหารให้แจ้งพยาบาลเพือเจาะนําตาลปลายนิว
เป้ าหมายควบคุมระดับนําตาลก่อนอาหารเช้า - mg%
ระดับนําตาลก่อนอาหารกลางวัน เย็นและก่อนนอนไม่เกิน
200 mg%
แนะนําการดูแลตนเองหลังจําหน่าย เช่น พลังงาน
จากอาหารทีควรได้ร บั ในแต่ ละวัน สัด ส่ วนอาหาร การใช้
อินซูลนิ การป้ องกัน สังเกตและแก้ไขภาวะนําตาลตําในเลือด
การแปลผลตรวจนําตาลปลายนิว และกรณีจาํ เป็ นแนะนําการ
ปรับลดอินซู ล ินก่ อนมาพบแพทย์ซึ งมักนัด สัปดาห์หลัง
จําหน่ ายออกจาก รพ. นอกจากนี มีผู ป้ ่ วยเบาหวานจําหน่ าย
ออกจาก รพ. เฉลีย - ราย/เดือน ทีได้ให้คําแนะนําการดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย เช่น ผูส้ ูงอายุในภาวะติดเตียงและมีภาวะ
แทรกซ้อนรับไวใ้ น รพ.บ่อย ผู ป้ ่ วยเบาหวานมีโรคร่วม เช่น
มะเร็งตับ เป็ นต้น โดยนัดพูดคุยระหว่างบุคคลในครอบครัว
ทีรับผิดชอบผูป้ ่ วย พยาบาลในทีมดูแลผูป้ ่ วยประคับประคอง
และพยาบาลจั ด การรายกรณี เ บาหวาน เพื อให้บุ ค คลใน
ครอบครัวได้ยอมรับ เข้าใจและปฏิบตั ิการดู แลผู ป้ ่ วยระยะ
สุดท้ายได้อย่างมีคุณภาพ

Royal Thai Air Force Medical Gazette 25

ภาพที กราฟแสดงจํานวนครังเฉลียต่อราย
ผูป้ ่ วยเบาหวานเกิดภาวะนํ าตาลตํารุนแรงระหว่างอยู่ รพ.
จากภาพที จํา นวนครั งเฉลี ยต่ อรายผู ้ป่ วย
เบาหวานเกิ ดภาวะนําตาลตํารุ นแรง (POCT<50 mg%)
ระหว่างอยู ่ รพ. ช่วงเวลาทุก เดือนตังแต่ ม.ค.
ถึง
มี.ค.
เป็ น . , . , . , . , . , . , . , . , .
และ . ครัง/ราย ซึงมีแนวโน้มลดลง ตามลําดับ

ภาพที กราฟแสดงอัตราผูป้ ่ วยเบาหวาน
เกิดภาวะนํ าตาลตํารุนแรงหลังจําหน่ ายใน วัน
จากภาพที อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานเกิดภาวะนําตาล
ตํารุนแรงหลังจําหน่ายใน วันช่วงเวลาทุก เดือน ตังแต่
ม.ค.
ถึง มี.ค.
เป็ น . , . , . , . , . ,
. , . , . , . และ . ซึงมีแนวโน้มลดลงตามลําดับ
ประสบการณ์ แ ละการเรี ย นรู ้ ช่ ว ยให้พ ยาบาล
จัดการรายกรณีเบาหวาน ได้รบั ความเชือถือไว้วางใจและสร้าง
ความร่ วมมือจากผู ป้ ่ วยเบาหวานและบุคคลในครอบครัวที
ใกล ้ชิดได้มาก ประเด็นการเรียนรู ้สําคัญ ๆ เช่น ผู ้ป่ วยเบาหวาน
ต้องการคํา อธิ บายเหตุ ผ ลการใช้ยาแต่ ล ะชนิ ด การปรับ
พฤติ กรรมสุ ขภาพและเป้ าหมายการควบคุ มเบาหวานที เขา
สามารถทํา ได้ ผู ส้ ู ง อายุ ที เป็ น เบาหวานมี ค วามเกรงใจลู ก
ส่วนลู กไม่รูภ้ าวะสุขภาพของผู ส้ ู งอายุในครอบครัว เมือสอน
ผูป้ ่ วยและลูกให้เข้าใจร่วมมือกันจัดอาหารเพือสุขภาพ ให้ลูก
ติดตามผลนําตาลปลายนิ วจึงส่ งผลให้ผู ป้ ่ วยมีสุขภาพดีข ึน
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ผู ป้ ่ วยเบาหวานทีมีรายได้นอ้ ยหรือเป็ นผู ใ้ ช้แรงงานมักได้รบั
พลังงานจากอาหารไม่เพียงพอหรือไม่ถกู สัดส่วน จึงเลียงการ
ใช้ยาทีมีผลให้เกิดภาวะนําตาลตําในเลือด นอกจากการแนะนํา
อาหารแล ว้ การแนะนํานมผงเสริมจะช่ วยให้สภาพร่ างกาย
ฟื นขึนและคุมระดับนําตาลในเลือดให้ลดลงได้ การแนะนําการ
ควบคุมอาหารระหว่างอยู ่ รพ. จะทําให้กําหนดขนาดอินซูลนิ
ได้เหมาะสมเร็วขึน ลดการใช้อินซู ลนิ เพิมตามระดับนําตาล
(RI sliding scale) จึงลดอุบตั กิ ารณ์ภาวะนําตาลตําในเลือดได้
กลุ่ มเสี ยงต่ อภาวะนําตาลตําในเลือดหลังจํา หน่ าย ได้แ ก่
ผูส้ ูงอายุ ดัชนีมวลกายตํากว่าเกณฑ์ มีภาวะไตวายเรือรังระยะ
- เริมใช้อนิ ซู ลนิ รายใหม่ อาจเกิดภาวะนําตาลตําก่อนนัด
สัปดาห์ การแนะนําตรวจนําตาลปลายนิว อธิบายการออก
ฤทธิของอินซู ลนิ พร้อมชีแนะการปรับลดอินซู ลนิ กรณี จาํ เป็ น
ก่อนนัดจึงลดอุบตั ิการณ์ภาวะนําตาลตํารุนแรงหลังจําหน่ าย
ใน วัน ได้
ผลการดํา เนิ น งานของพยาบาลจั ดการรายกรณี
เบาหวาน ทํา ให้ผู ป้ ่ วยเบาหวานที ระดับนําตาลในเลือดสู ง
สามารถลดระดับนําตาลในเลือดลงได้เ ป็ น ส่ วนใหญ่ แ ล ว้
แผนงานในโอกาสต่อไปนอกจากการติดตามต่อเนื องผู ป้ ่ วย
กลุม่ ดังกล่าว คือการลงทะเบียนผู ้ป่ วยเบาหวานทีผ่านการเรียน
พืนฐานการจัดการตนเองสําหรับผู ป้ ่ วยทีเป็ นเบาหวานระยะ
ปี แรก เพื อให้ผู ป้ ่ วยได้พบแพทย์ต่อเนื องรับประทานยา
สมําเสมอ สามารถควบคุมระดับนําตาลได้ตามเป้ าหมาย และมี
คุณภาพชีวติ เพิมขึนต่อไปในอนาคต
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