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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจยั กึง่ ทดลองนีเ้ พือ่ ศึกษาผลของแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูปวยโรคเบาหวานทีม่ ภี าวะนํา้ ตาลในเลือดสูง
ขณะรับไวในโรงพยาบาลตอผลลัพธทางคลินกิ ในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ภี าวะนํา้ ตาลในเลือดสูง จํานวน
62 คน แบงเปนกลุมทดลอง 31 คน ไดรับการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ และกลุมควบคุม 31 คน
ไดรับการพยาบาลตามปกติ ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองเกิดภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงซํา้ และจํานวนวันนอนโดย
เฉลี่ยนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) การกลับมารักษาซํ้าใน 28 วัน หลังจําหนายของ
ทัง้ สองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.113) คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของพยาบาล
ตอการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลฯอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: แนวปฏิบัติการพยาบาล ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง ผลลัพธทางคลินิก

Abstract
This quasi-experimental research aimed to study the effects of clinical nursing practice guidelines
for diabetic patients with hyperglycemia while receiving in the hospital on clinical outcomes. In patients with
type 2 diabetes with hyperglycemia 62 in the inpatient department were divided into 31 experimental groups
receiving nursing care according to the nursing practice guidelines, anther 31 control groups received usual
care.The results showed that the experimental group had recurrent hyperglycemia and period of staying in
hospital was signiﬁcantly lower than the control group (p <0.05). The experimental group and control group
had readmission with hyperglycemia in 28 days after discharge from the hospital, there was no statistically
signiﬁcant difference (p = 0.113) and the average score of nursing satisfaction on the use of nursing practice
guideline was at a high level.
keywords: clinical nursing practice guideline, hyperglycemia, clinical outcomes
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º·¹íÒ
ภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูง เปนภาวะแทรกซอน
เฉียบพลันอยางหนึง่ ของผูปวยโรคเบาหวานทีส่ ามารถ
พบไดถึงรอยละ 32-461 และมีความสําคัญทางคลินกิ
ซึ่งมีป จจัยที่ส งเสริมใหเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง
ไดแก ภาวะเจ็บปวยเฉียบพลัน การติดเชื้อ การผาตัด
ความเครียด การไดรับยากลุมสเตียรอยด ไดรับสาร
อาหารทางสายยาง การใชยารักษาโรคเบาหวานไมถูก
ตอง เปนตน2 หากปลอยใหมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูง
เปนเวลานานและไมไดรับการแกไขจะทําใหเกิดความ
รุนแรงมากขึ้นจนนําไปสูความพิการหรือเกิดอันตราย
ตอชีวิต3 ดังนั้นจึงพบวาผูปวยโรคเบาหวานประมาณ
รอยละ 62.1 มีการควบคุมระดับนํ้าตาลไดไมดี และ
เสียชีวติ ประมาณ 11,389 รายหรือเฉลีย่ วันละ 32 คน4
นอกจากนี้ยังสงผลกระทบดานจิตใจ เชน ขาดความ
ใสใจและรวมมือในการรักษาพยาบาล อีกทั้งทําใหคา
ใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น5
จากขอมูลผูปวยในโรงพยาบาลนํา้ พอง พ.ศ.
2557-25596 พบผู ปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี
ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงโดยมีคาระดับนํ้าตาลในเลือด
มากกวา 300 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร จํานวน 224 (รอยละ
15.5), 286 (รอยละ 17.3), 303 (รอยละ17.4) ราย
ตามลําดับ และเพื่อใหไดขอมูลที่มีรายละเอียด ผูวิจัย
ไดศึกษาเวชระเบียนผูปวยในยอนหลัง 3 เดือน ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 53 ราย
เกิ ด ภาวะนํ้ า ตาลในเลื อ ดสู ง ซํ้ า ระดั บ รุ น แรงมาก
(CBG>300 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร) 49 ราย ทัง้ หมด 216
ครั้ง และ 5 รายในจํานวนนี้เกิดภาวะแทรกซอนที่
รุ น แรงไดแก ไตวายเฉี ย บพลั น , ปอดอั ก เสบใน
โรงพยาบาล, หลอดเลือดดําอักเสบ, เนื้อเยื่ออักเสบ
และภาวะคี โ ตซิ ส (DKA) สวนอี ก 4 รายที่ เ หลื อ
เกิ ด ภาวะนํ้ า ตาลในเลื อ ดสู ง ซํ้ า รุ น แรงปานกลาง
(CBG>180-300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ระยะวันนอน
เฉลีย่ 6.14 วัน ซึง่ นานกวาเมือ่ เทียบกับผูปวยอืน่ 2.21
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วัน อีกทั้งมีการกลับมารักษาซํ้าภายใน 28 วันหลัง
จําหนายจํานวน 5 ราย (รอยละ 8.33) โดยเปาหมาย
ของโรงพยาบาลคือ อัตราการกลับมารักษาซํ้าไมเกิน
รอยละ 5
ทีผ่ านมาพบวา โรงพยาบาลไดพัฒนาแนวทาง
การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน CARE MAP: Diabetes
mellitus with hyperglycemia เพื่อใชดูแลผูปวยแบบ
สหสาขาวิชาชีพ เมื่อป พ.ศ. 2554 ซึ่งสวนหนึ่งของ
แนวทางการดูแลนีก้ าํ หนดใหพยาบาลใช C3THER ใน
การดูแลผูปวยขางเตียง โดยมีทงั้ หมด 5 ดาน ประกอบดวย
ดานที่ 1 คือ care, communication และ continuity
ดานที่ 2 คือ team ดานที่ 3 คือ human resource[hrd]
ดานที่ 4 คือ environment & equipment และดานที่ 5
คือ record โดยกําหนดเฉพาะคําสําคัญเทานั้น เพื่อให
นําไปคนหาปญหาและวางแผนการดูแล แตไมไดระบุ
รายละเอียดกิจกรรมการพยาบาลใหชัดเจน ดังนั้นจึง
พบวาสวนใหญพยาบาลปฏิบตั ติ ามคําสัง่ การรักษาของ
แพทยรวมถึงใชองคความรูและประสบการณของแตละ
คนในการดูแลผูปวย เชน ประเมินอาการและสัญญาณ
ชีพ ติดตามคาระดับนํา้ ตาลในเลือด การใหยาลดระดับ
นํ้าตาลในเลือด (ยารับประทาน ยาฉีดอินซูลิน) ให
ความรูเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั ของผูปวยและญาติจะปฏิบตั ิ
ในวันที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล โดยการใหคํา
แนะนําสัน้ ๆ ไมมีสอื่ การสอนประกอบ ใชเวลาประมาณ
5-10 นาที ฉะนัน้ จึงทําใหแนวปฏิบตั ดิ งั กลาวถูกละเลย
ไมนํามาปฏิบัติใชอยางตอเนื่อง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา แนวทาง
การจัดการภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงขณะรับไวในโรงพยาบาล
วัตถุประสงคสําคัญคือ การควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดใหไดตามเปาหมายและลดภาวะแทรกซอน7
ประกอบดวย การซักประวัตกิ ารเจ็บปวยและการรักษา
โรคเบาหวาน การประเมินภาวะวิกฤติ เชน diabetic
ketoacidosis[DKA], hyperosmolar hyperglycaemic
state [HHS] การประเมินปจจัยทีม่ ผี ลตอการเกิดภาวะ
นํา้ ตาลในเลือดสูง การติดตามคาระดับนํา้ ตาลในเลือด
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ตามสภาวะอาการผูปวย การใหอินซูลินและเฝาระวัง
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า โภชนบําบัด และการใหความรู
เพื่อใหเกิดการจัดการตนเองเมื่อกลับไปอยู ที่บ าน8
ดังนัน้ แนวปฏิบตั จิ งึ เปนเครือ่ งมือสําคัญสําหรับพยาบาล
เพือ่ ใชในการดูแลผูปวยเพราะตองประเมินความเสีย่ ง
เฝาระวัง และปองกันภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อผลลัพธที่ดีแกผูปวย
จะเห็นไดวาการปฏิบตั ขิ องพยาบาลทีผ่ านมา
ในการดูแลผูปวยยังไมครอบคลุมและปฏิบัติตางกัน
เนื่องจาก C3THER ไมระบุกิจกรรมการพยาบาลให
ชัดเจน ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลผูปวยโรคเบาหวานทีต่ อยอดจากแนวทางเดิม
เพื่อใหพยาบาลนําไปใชในการดูแลผูปวย โดยเชื่อมั่น
วาผลการศึกษานีจ้ ะเกิดประโยชนแกผูปวย และมีความ
พึงพอใจในทีมการพยาบาล รวมทั้งหอผู ปวยมีแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือสามารถนําไปใช
ในการดูแลผูปวยได

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. เพือ่ ศึกษาผลของการใชแนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลผูปวยโรคเบาหวานทีม่ ภี าวะนํา้ ตาลในเลือดสูง
ขณะรับไวในโรงพยาบาล ตอการลดลงของการเกิด
ภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงซํา้ จํานวนวันโดยเฉลีย่ ทีผ่ ปวย
ู
รักษาในโรงพยาบาล และการกลับมารักษาซํ้าภายใน
28 วันหลังจําหนายดวยภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง
2. เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของพยาบาล
ตอการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคเบาหวาน
ที่มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงขณะรับไวในโรงพยาบาล

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เปนวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental
research) แบบสองกลุม เปรียบเทียบผลหลังทดลอง
(The two group posttest-only design) กลุมตัวอยาง
คือ 1) ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีคุณสมบัติตาม
เกณฑคัดเขารวมโครงการวิจัยคือ อายุตั้งแต 18 ปขึ้น
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ไปทั้งเพศชายและหญิง สติสัมปชัญญะสมบูรณ มอง
เห็นและไดยินชัดเจน และมีคาระดับนํ้าตาลในเลือด
ขณะอดอาหาร (fasting blood sugar[FBS]) มากกวา
300 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร ทีร่ บั ไวรักษาในหอผูปวยหญิง
และชาย โรงพยาบาลนํ้าพอง จํานวน 62 ราย คํานวณ
โดยใชสูตรการทดสอบแบบทางเดียวทีเ่ ปนอิสระตอกัน
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 31 คน
ใชวิธกี ารสุมแบบเปนระบบ ใชชวงคาจากการสุมเทากับ
2 กําหนดเอาเลขคี่จากลําดับการเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลแตละวัน เริ่มจาก 06.00 น. ถึง 06.00 น.
ในวั น รุ งขึ้ น 2) พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหอผู ปวย
หญิงและชาย จํานวน 19 คน เก็บขอมูลระหวางเดือน
มิถุนายน-พฤศจิกายน 2561

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ประกอบดวย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล ไดแก
1) แบบบันทึกขอมูลทั่วไปของผู ปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบดวย (1) ขอมูลสวน
บุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ (2) ประวัติการเจ็บปวย ไดแก ระยะ
เวลาทีป่ วยดวยโรคเบาหวาน การรักษาทีไ่ ดรับในปจจุบนั
การมีโรครวม
2) แบบบันทึกขอมูลผลการพยาบาล
ผูปวยโรคเบาหวานทีม่ ภี าวะนํา้ ตาลในเลือดสูงขณะรับ
ไวในโรงพยาบาล ประกอบดวย (1) จํานวนครั้งของ
การเกิ ด ภาวะนํ้ า ตาลในเลื อ ดสู ง ซํ้ า ขณะเขารั บ การ
รักษาในโรงพยาบาล (2) จํานวนวันที่ผูปวยอยูรักษา
ในโรงพยาบาล และ (3) การกลับมารักษาซํ้าภายใน
28 วัน ซึ่งไดพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาทั้ ง ฉบั บ (content
validity index) เทากับ 0.93
3) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
พยาบาลตอการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลฯประเมิน
เปนรายขอ แบงคาคะแนนเปน 5 ระดับ ผานการตรวจ
สอบความถูกตองตามวัตถุประสงคและหาคาความเชือ่
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มั่น (reliability) ไดเทากับ 0.87
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง มีดังนี้
1. แนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรค
เบาหวานที่มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงขณะรับไวในโรง
พยาบาล ซึง่ พัฒนาขึน้ ตามรูปแบบการปฏิบตั ติ ามหลัก
ฐานเชิงประจักษของ Soukup9 มีขั้นตอนการพัฒนา
ดังนี้ 1) สืบคนหลักฐานเชิงประจักษตามกรอบ PICO
2) คัดเลือกหลักฐานที่เกี่ยวของไดทั้งหมด 14 ฉบับ
ประเมินความนาเชือ่ ถือของหลักฐานโดยใชเกณฑ The
Joanna Briggs institute10 ป ค.ศ. 2014 ไดแก แนว
ปฏิบัติทางคลินิก จํานวน 5 ฉบับ งานวิจัยระดับ 1.b
จํานวน 1 ฉบับ ระดับ 1.c จํานวน 2 ฉบับระดับ 2.c
จํานวน 2 ฉบับ ระดับ 2.d จํานวน 1 ฉบับ ระดับ 4
จํานวน 1 ฉบับ ระดับ 5.b จํานวน 1 ฉบับ และระดับ
5.c จํ า นวน 1 ฉบั บ 3) สรางเปนแนวปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลฯ ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
1.1 การประเมินปจจัยทีท่ าํ ใหเกิด
ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง โดยประเมินตั้งแตแรกรับที่
ผู ปวยเขารั ก ษาในหอผู ปวยและขณะอยู รั ก ษาใน
โรงพยาบาลมีทั้งหมด 11 ขอยอย หากพบตั้งแต 1 ขอ
ขึน้ ไปใหรายงานแพทยและสงตอขอมูลกับทีมพยาบาล
ทันที
1.2 การจัดการภาวะนํา้ ตาลในเลือด
สูง ไดแก 1) การฉีดยาอินซูลินถูกชนิด ปริมาณตาม
คํ า สั่ ง การรั ก ษา เวลาที่ สั ม พั น ธกั บ มื้ อ อาหาร และ
2) รายงานแพทยทันทีหากพบวา คา CBG>400 mg/dl
หรือ <70 mg/dl
1.3 การเฝาระวังภาวะนํ้าตาลใน
เลือดสูง ประกอบดวย 1) ติดตามคา CBG ตามสภาวะ
ของผูปวย และ2) ประเมินและสังเกตอาการแสดงของ
ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงทุกเวร
1.4 ก า ร จั ด ก า ร โ ภ ช น บํ า บั ด
ประกอบดวย 1) ประสานฝายโภชนการในการจัด
อาหารคารโบไฮเดรตตํ่า ไขมันตํ่าที่เพียงพอตอความ
ตองการพลังงานของรางกาย 2) งดรับประทานอาหาร
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นอกโรงพยาบาล และ 3) บันทึกปริมาณอาหารทีผ่ ปวย
ู
รับประทานทุกมื้อ
1.5 การเตรียมความพรอมกอน
จําหนาย ประกอบดวย 1) ความรูชนิดและขนาดยาที่
ไดรั บ เมื่ อ กลั บ ไปที่ บ าน 2) ความหมายของภาวะ
นํ้าตาลในเลือดสูง 3) อาการและอาการแสดงความ
รุนแรงและผลกระทบ 4) ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิด 5) วิธแี กไข
และการปองกัน 6) การพบแพทยตามนัด และ 7)
ประเมินความรูซํ้ากอนจําหนายจากโรงพยาบาล
แนวปฏิบัติการพยาบาลฯ ไดผาน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ
5 ทาน ไดคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เทากับ
0.93 และประเมินคุณภาพแนวปฏิบตั โิ ดยใชเครือ่ งมือ
AGREE II11 ไดคะแนนในภาพรวม 85.86 และนําไป
ทดลองใชกับผู ปวยโรคเบาหวานที่มีภาวะนํ้าตาลใน
เลือดสูงจํานวน 10 ราย กอนนําไปใชจริง และ 4)
การนําแนวปฏิบัติลงสูการปฏิบัติจริง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ไดดําเนินการศึกษาตัง้ แตระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 เทานัน้
2. เครื่องกลูโคสมิเตอร Accu-Check
Performa ตรวจสอบระบบการทํางานเครือ่ งแบบออโต
แคลิเบรชัน่ ตามมาตรฐานบริษทั ผูผลิต สวนแถบตรวจ
เปนแบบออรโตแคลิเบรชั่น และตรวจสอบวามาจาก
ล็อตนัมเบอรเดียวกัน ไมหมดอายุ

¡ÒÃ¾Ô·Ñ¡ÉÊÔ·¸Ô¢Í§¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§
โครงการนีผ้ านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เลขที่ HE612184 และผูวิจัยไดพิทักษสิทธิ์
กลุ มตั ว อยางตามหลั ก จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
ทุกประการ

ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
1) เสนอโครงการวิ จั ย ต อผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาล หั ว หนาพยาบาล หั ว หนาหอผู ปวยที่
เกีย่ วของ หลังจากทีไ่ ดรับการอนุมตั โิ ครงการ เพือ่ ชีแ้ จง
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วัตถุประสงค รายละเอียดและขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูล
2) ระยะกอนการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯ
ผูวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลกลุมควบคุมทีย่ นิ ยอมเขารวม
โครงการวิจัยจํานวน 31 คน จากนั้นขอความยินยอม
พยาบาลอาสาสมั ค รและดํ า เนิ น การอบรมทั้ ง หมด
19 คน จํานวน 2 รุนๆละ 9-10 คน โดยแจกคูมือ สาธิต
วิธีการใช ใหสาธิตยอนกลับและฝกปฏิบัติการใชแนว
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลฯรวมทั้ ง แบบบั น ทึ ก ตางๆ จน
กระทั่งสามารถปฏิบัติไดถูกตองทุกคน ใชระยะเวลา
ประมาณ 1 สัปดาหกอนนําแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
ไปใชจริง
3) ระยะใชแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ ผูวิจัย
ขอความยินยอมการเขารวมโครงการวิจัยจากกลุ ม
ทดลอง จากนั้นพยาบาลอาสาสมัครดําเนินการดูแล
ผูปวยตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯ และมีการควบคุม
กํากับ ติดตามโดยผูวิจัยอยางตอเนื่องทุกวัน
4) ระยะหลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกลุมทดลองจํานวน 31 คน
และขอมูลความพึงพอใจของพยาบาลอาสาสมัครตอ
การใชแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for
Window version 23.0 วิเคราะหขอมูลทัว่ ไปและความ
พึงพอใจ ดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา เปรียบเทียบความแตก
ตางคาสัดสวนกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกันตอการ
เกิดภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงซํา้ และการกลับมารักษาซํา้
ภายใน 28 วัน ดวยสถิติ Fisher’s exact test เปรียบ
เที ย บจํ า นวนวั น นอนโดยเฉลี่ ย ที่ ผู ปวยอยู รั ก ษาใน
โรงพยาบาล ดวยสถิติ Mann-whitney U test
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¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1) ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางมากกวาครึง่ หนึง่ สวนใหญ
เปนเพศชาย รอยละ 54.84 และ51.61 ตามลําดับ อยู
ในวัยผูใหญมากที่สุด ชวงอายุระหวาง 40-59 ป รอย
ละ 48.39 และ 54.84 ตามลําดับ โดยกลุมทดลอง
มีอายุเฉลีย่ 55.74 ป (S.D.= 13.27) สวนกลุมควบคุม
มีอายุเฉลี่ย 54.35 ป (S.D.= 13.68) มีสถานภาพ
สมรสคูมากที่สุด รอยละ 87.09 นับถือศาสนาพุทธ มี
การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษามากที่ สุ ด รอยละ
90.32 และ 87.10 ตามลําดับ และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 41.94 และ 51.61 ตามลําดับ
2) ประวัติการเจ็บปวย
สวนใหญปวยดวยโรคเบาหวานมากกวา
10 ปขึน้ ไป รอยละ 54.84 และ 54.84 ตามลําดับ เฉลีย่
10.10 ป (S.D.= 5.91) และ 12.26 ป (S.D.=12.26)
การรักษาที่ไดรับในปจจุบันสวนใหญใชยารับประทาน
รอยละ 48.39 และรอยละ 51.61 ตามลําดับ มีภาวะ
โรครวม รอยละ 54.84 และ51.61 ตามลําดับ พบมาก
ที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง เมื่อเปรียบเทียบขอมูล
ทัว่ ไปและประวัตกิ ารเจ็บปวยของทัง้ สองกลุม พบวาไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1) เปรียบเทียบความแตกตางของ
การเกิดภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงซํา้ ระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม พบวา จํานวนผูปวยกลุมทดลองเกิด
ภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงซํา้ นอยกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = <0.001) สวนความแตกตาง
ของการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน
ดวยภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูง พบวากลุมตัวอยางทัง้ สอง
กลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p = 0.113) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางการเกิดภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงซํา้ การกลับมารักษาซํา้ ดวยภาวะนํา้ ตาลใน
เลือดสูงระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตัวแปร
การเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงซํ้า
การกลับมารักษาซํา้ ดวยภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงซํา้
ไมกลับมา
กลับมา
*P<0.05

กลุมทดลอง
(n=31)
จํานวน
รอยละ
24
77.42
31
0

3.2) เปรียบเทียบความแตกตางจํานวน
วันโดยเฉลี่ยที่ผูปวยรักษาในโรงพยาบาลระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองมีจาํ นวนวัน

100
0

กลุมควบคุม
(n=31)
จํานวน
รอยละ
31
100
27
4

P-value
<0.001*
0.113

87.10
12.90

โดยเฉลี่ยที่ผู ปวยรักษาในโรงพยาบาลนอยกวากลุ ม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = <0.001) ดัง
แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนวันโดยเฉลี่ยที่ผูปวยรักษาในโรงพยาบาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตัวแปร

จํานวนวันที่ผูปวยรักษาในโรงพยาบาล
*P< 0.05

กลุมทดลอง
(n=31)
Mean
S.D.
2.58
0.62

3.3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
พยาบาลผู ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลผู ปวยโรคเบา
หวานที่ มี ภ าวะนํ้ า ตาลในเลื อ ดสู ง ขณะรั บ ไวในโรง
พยาบาล สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ100 มีอายุ
ระหวาง 25-30 ป รอยละ 63.17 อายุเฉลี่ย 29.47 ป

กลุมควบคุม
(n=31)
Mean
S.D.
5.12
1.91

Z

P-value

-5.677

<0.001*

(S.D = 5.274) ประสบการณการปฏิ บั ติ ง านอยู
ระหวาง 1-5 ป เฉลีย่ 7.47 ป (S.D = 5.787) คาเฉลีย่
คะแนนความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด
ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลจําแนกระดับความพึงพอใจของพยาบาลที่ใช
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูปวยโรคเบาหวานทีม่ ภี าวะนํา้ ตาลในเลือดสูง ขณะรับไวในโรงพยาบาล (n =
19)
ความคิดเห็น
1. แนวปฏิบัติการพยาบาลมีความชัดเจน สื่อสารเขาใจงาย
2. แนวปฏิบัติการพยาบาลชวยใหพยาบาลสามารถใหการพยาบาลผูปวยได
อยางครอบคลุมและเหมาะสม
3. แนวปฏิบัติการพยาบาลใชงานงาย ไมยุงยาก ซับซอน
4. แนวปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
5. แนวปฏิบัติการพยาบาลมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริงในการ
ดูแลผูปวย

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
ผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลผูปวยโรคเบาหวานทีม่ ภี าวะนํา้ ตาลในเลือดสูง
ขณะรับไวในโรงพยาบาลสามารถปองกันการเกิดภาวะ
นํา้ ตาลในเลือดสูงซํา้ และทําใหจํานวนวันนอนรักษาใน
โรงพยาบาลลดลง อธิบายไดวาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯ
ชวยใหพยาบาลเห็ น ความสํ า คั ญ ของการประเมิ น
ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงตั้งแต
แรกรับและตลอดระยะเวลาที่อยูในโรงพยาบาล ซึ่งจะ
นําไปสูการขจัดหรือลดปจจัยเสีย่ งทีพ่ บในผูปวยแตละ
ราย สอดคลองกับ Leblond และคณะ12 พบวาผูใหการ
ดูแลผูปวยควรตระหนักถึงปจจัยเสีย่ งของการเกิดภาวะ
นํา้ ตาลในเลือดสูง หากสามารถลดปจจัยดังกลาวไดจะ
สงผลใหการรักษาและผลลัพธทางคลินกิ ดีขนึ้ นอกจาก
นี้การเฝาระวังและการติดตามภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง
โดยการสอบถามและสังเกตอาการและอาการแสดง
ภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงรวมกับการเจาะนํา้ ตาลในเลือด
จากปลายนิ้ว (casual blood glucose [CBG]) ซึ่ง
พยาบาลสามารถพิจารณาการตรวจไดตามสภาพของ
ผูปวย หากพบวามีคามากกวา 400 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร
หรือนอยกวา 70 มิลลิกรัมตอเดซิลติ รและอาการแสดง
รวมดวย พยาบาลจะรายงานใหแพทยทราบทันทีและ

ความพึงพอใจ
S.D.
4.579
0.507
4.684
0.477
4.421
4.631
4.789

0.609
0.597
0.418

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผู ปวยจะไดรับการจัดการกับภาวะดังกลาวไดอยาง
ถูกตอง โดยเฉพาะการใหยาอินซูลนิ อยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งชนิด รูปแบบการให ระยะเวลาตองสัมพันธกับมื้อ
อาหารของผูปวย รวมถึงการเฝาระวังภาวะแทรกซอน
จากการใหอิ น ซู ลิ น เชน ภาวะนํ้ า ตาลในเลื อ ดตํ่ า
สอดคลองกับมณีนุช สุทธสนธิ์13 พบวาการประเมิน
อาการที่บงบอกถึงภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงและผูปวย
สามารถบอกอาการใหพยาบาลทราบได จะทําใหไดรับ
การจัดการและชวยเหลือไดทันทวงที
นอกจากนี้แลวการดูแลใหผูปวยไดรับโภชน
บําบัดขณะที่อยูในโรงพยาบาลจะตองคํานึงถึงสัดสวน
ปริมาณของคารโบไฮเดรตที่ไดรับตามความตองการ
พลังงานของรางกาย ถือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่จะ
ทําใหผูปวยสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได
ซึ่งโดยสวนใหญแลวผูปวยมักไมเห็นความสําคัญของ
การควบคุมอาหารขณะที่อยูในโรงพยาบาล ดังนั้นจึง
เปนบทบาทของพยาบาลที่จะตองใหความรูและความ
เขาใจแกผูปวยเพือ่ ใหเกิดความรวมมือในการควบคุม
อาหาร โดยการงดบริโภคอาหารที่นอกเหนือจากทาง
โรงพยาบาลจัดให รวมทัง้ การบันทึกขอมูลปริมาณอาหาร
ที่ไดรับในแตละมื้อ เพื่อใชเปนขอมูลสื่อสารใหกับ
แพทยสําหรับวางแผนการใหอินซูลนิ แกผูปวย สอดคลอง
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กับ Ryan และ Swift14 พบวาเปาหมายสําคัญของการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชโภชนบําบัดตองไดรับความ
รวมมือจากผูปวยและสมาชิกครอบครัวในการมีสวน
รวมปฏิบัติ ซึ่งการจะไดรับความรวมมือนั้นผู ปวย
จําเปนตองมีความรูเขาใจและเห็นความสําคัญ จึงเปน
บทบาทหนาที่สําคัญของพยาบาลที่จะตองเปนผูใหคํา
แนะนําที่ถูกตองแกผูปวย15
เมื่อผูปวยมีอาการคงที่และสามารถควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดไดตามเปาหมายของการรักษา
แลว การเตรียมความพรอมกอนจําหนายโดยการให
ความรู สรางความเขาใจ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
การดูแลตนเองรวมถึงการประเมินความรูและทักษะซํา้
จะทําใหเกิดความมั่นใจพรอมที่จะปฏิบัติไดอยางถูก
ตองและจัดการปญหาทีเ่ กิดขึน้ ไดเมือ่ กลับไปอยูทีบ่ าน
อีกทั้งปองกันไมใหกลับเขามารับการรักษาซํ้าในโรง
พยาบาล อีกทั้งหลังจากสิ้นสุดการใหความรู พยาบาล
ไดแจกเอกสารแผนพับเรื่อง ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง
แกผูปวยและญาติ ซึง่ สามารถศึกษาขอมูลไดตามความ
ตองการของตนเองถือเปนการพัฒนาศักยภาพของ
ผูปวยและญาติ อยางไรก็ตามแมวาการกลับมารับการ
รักษาซํ้าภายใน 28 วันหลังจําหนายของกลุมตัวอยาง
ทั้งสองกลุมจะไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตผลการวิจัยก็แสดงใหเห็นถึงแนวโนม
ประสิทธิภาพของการเตรียมความพรอมกอนจําหนาย
สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริรัตน ปานอุทัย16 และ
เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร17 พบวาการที่ผูปวยมีความรู
มีขอมูลทีเ่ พียงพอในการจัดการตนเองทีบ่ าน ซึง่ ความรู
ที่จําเปนไมแคเพียงความรูเกี่ยวกับโรค แตควรเปน
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวยของตนเองที่
บานดวย
นอกจากนี้สิ่งที่ชวยสนับสนุนวาแนวปฏิบัติ
การพยาบาลฯ สามารถปองกันหรือลดการเกิดภาวะ
นํ้าตาลในเลือดสูงซํ้าได เห็นไดจากคาเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจของพยาบาลอยูในระดับมากทีส่ ดุ ทุกดาน
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เนื่องจากกอนที่จะใชแนวปฏิบัติการพยาบาลฯในการ
ดูแลผูปวย พยาบาลจะไดรับการฝกอบรมใหความรู
สาธิตขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ และการสาธิตยอนกลับ รวมทัง้
ฝกปฏิ บั ติ กั บ ผู ปวยจนถู ก ตองและเกิ ด ความมั่ น ใจ
อีกทั้งมีการกํากับ ติดตาม อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
สอดคลองกับ Moriyasu18 พบวาพยาบาลมีความรูใน
การดูแลผูปวยโรคเบาหวานทีม่ ภี าวะนํา้ ตาลในเลือดสูง
เพิ่มมากขึ้นจากเดิมรอยละ 12 และผู ปวยสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลไดตามเปาหมายเพิ่มขึ้นรอยละ
13 เกิดภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงลดลงรอยละ 5 หลังจาก
นําแนวทางการจัดการผูปวยโรคเบาหวานทีม่ ภี าวะนํา้ ตาล
ในเลือดสูงของสมาคม AACE/ADA มาใชในการดูแล
ผูปวย และสอดคลองกับ มณีนชุ สุทธสนธิ13์ พบวาหลัง
จากทีมสหสาขาวิชาชีพใชแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานที่
มีภาวะนํา้ ตาลในเลือดตํา่ และภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงที่
เขารับการรักษาในแผนกผู ปวยใน พบวาคะแนนคา
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑระดับมากที่สุด
จะเห็นไดวาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯทีผ่ วิู จยั
พัฒนาขึน้ มีขนั้ ตอนและกิจกรรมทีช่ ดั เจนและสอดคลอง
จากแนวคิด C3THER เดิม ดังนี้คือ C1 หมายถึง Care
คือการประเมินปจจัยที่มีผลทําใหเกิดภาวะนํ้าตาลใน
เลือดสูง การจัดการภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูง การเฝาระวัง
ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง การจัดการโภชนบําบัด C2
หมายถึง communication มีการสื่อสารสงตอขอมูลให
กับแพทยและทีมพยาบาลในแตละเวรโดยใชแบบ
บันทึกทางการพยาบาล C3 หมายถึง continuity การ
เตรียมความพรอมกอนจําหนายผูปวยกลับบานแตไมได
ระบุการติดตามเยีย่ มผูปวยหลังจําหนายหรือการสงตอ
ขอมูลใหกับศูนยดูแลตอเนือ่ ง T หมายถึง team คือทีม
พยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 24 ชั่วโมง
จนกระทั่งจําหนายผูปวยกลับบาน H หมายถึง human
resource [HRD] หมายถึง การใหความรูและฝกอบรม
แกพยาบาลผู ใช เพื่อใหเกิดความเขาใจและทุกคน
สามารถปฏิบัติไดเหมือนกัน E หมายถึง environment
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& equipment อุปกรณเครื่องมือ เชน เครื่องกลูโคส
มิเตอรและแผนแถบตรวจ (strip) ที่ตองมีการตรวจ
สอบตามมาตรฐานและสามารถใชไดทุกเวร และ R
หมายถึง record มีการบันทึกขอมูลปจจัยที่ทําใหเกิด
ภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูง คาระดับนํา้ ตาลในเลือด ปริมาณ
และรูปแบบการใหอินซูลิน อาการและอาการแสดง
ภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูง ปริมาณอาหารทีผ่ ปวยไดรั
ู
บขณะ
ที่อยูในโรงพยาบาล

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
1. การวิจัยในครั้งนี้ไดพัฒนาแนวปฏิบัติ
การพยาบาลฯที่ใชสําหรับดูแลผูปวยโรคเบาหวานที่มี
ภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูงโดยทีไ่ มมีภาวะวิกฤตหรือภาวะ
โรครวมอืน่ ทีไ่ มรุนแรง หากมีการนําไปใชกับบริบทอืน่
จําเปนตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสม
2. ควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
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