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การพยาบาลผูปวยเบาหวาน 
กิตติภรณ บาลโพธิ์ 

บทคัดยอ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูปวยเบาหวานปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมและสงเสริมญาติใน
ครอบครัวของผูปวยเบาหวาน ในการสนับสนุนหรือชวยเหลือผูปวยเบาหวานใหปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม
และปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูปวยโรคเบาหวานซ่ึงไดศึกษากับ
ผูปวยโรคเบาหวาน 1 ราย   ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   ศูนยอนามัยท่ี 5   นครราชสีมา    
โดยเร่ิมศึกษาตั้งแตวนัท่ี 1   กันยายน 2549  ถึง   3 กันยายน 2549    จากกรณีศึกษา เปนผูปวยชายไทย อายุ 56 
ป  มาโรงพยาบาลดวยอาการสําคัญคือ  ปวดแผลท่ีเทาซายมาก  มีหนองและมีกล่ินเหม็นมาก  2  วันกอนมา
โรงพยาบาล  ระดับน้ําตาล  423 mg/dl  แพทยใหการรักษาคือ  Glibenclamide  2×2 ac ,  Metformin 2×2  �  
pcและ Humulin 70/30  10 โดยฉีดเขาช้ันใตผิวหนัง  เชาและเยน็  ตลอดระยะเวลาท่ีทํากรณีศึกษา  พบวามี
ปญหาทางการพยาบาลดังนี ้     1.  ผูปวยเส่ียงตอภาวะช็อกเน่ืองจากระดับน้ําตาลในเลือดสูง  2. ผูปวยปวดแผล
บริเวณเทามาก  3. ผูปวยดูแลตนเองไมถูกตองเนื่องจากบกพรองความรูในการดแูลตนเอง   4. ผูปวยวิตกกังวล
เกี่ยวกับความเจ็บปวยเนื่องจากสภาพความเจ็บปวยเร้ือรัง และใหการพยาบาลโดยทําความสะอาดแผลและให
คําแนะนําเกีย่วกับโรคเบาหวานในดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกาย  การดูแลแผลที่
เทารวมท้ังการลดความวิตกกงัวล  ซ่ึงผลการใหการรักษาผูปวยไมเกิดภาวะช็อก  ระดบัน้ําตาลหลังจากผูปวย
กลับจากโรงพยาบาลอยูในชวง 111-200 mg/dlผูปวยมีความรูในการดแูลตนเองในดานการรับประทาน
อาหาร  ผลไมท่ีเหมาะสมกบัโรค  การดูแลเทา การออกกําลังกาย  การฉีดอินซูลิน การกําจดัเข็มฉีดยาที่ใช
แลวและภาวะแทรกซอนจากการฉีดยา การปองกันตนเองจาก ภาวะแทรกซอนของโรค   
บทนํา 
โรคเบาหวาน  เปนโรคเร้ือรังท่ีพบวาเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญ ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบท้ังทาง
รางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  ถึงแมวาปจจุบันจะมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวิทยาการตางๆ 
มากมายเกี่ยวกบัโรคเบาหวาน  แตยังพบอุบัติการณการเกิดโรคเพ่ิมข้ึน  จากขอมูลการวิจัยสถานการณปญหา
โรคเบาหวานและนํ้าตาลในเลือดสูงของทุกภาคในประเทศไทย ป พ.ศ.2543 พบวา มีอัตราความชุกของ
โรคเบาหวานในประชากรท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไป เทากับรอยละ 9.6 หรือ คิดเปนจํานวน 2.4 ลานคน 
(วิชัย  พลากร, 2543. เว็บไซต) 
            
 โรคเบาหวาน  เปนภาวะท่ีรางกายขาดอินซูลินหรือนําอินซูลินไปใชไมได  มีผลทําใหเกิดภาวะผิดปกติของ
การเผาผลาญคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน  ทําใหน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกต ิ ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในระบบตางๆ ของรางกายคือ เกิดภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน เชน ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  ภาวะน้าํตาลใน
เลือดต่ําและภาวะกรดจากสารคีโตนค่ังในเลือดและเกดิภาวะแทรกซอนเร้ือรัง เชน ภาวะหลอดเลือดตีบ
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           กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 5  นครราชสีมา ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสอดคลองกับวสัิยทัศนของโรงพยาบาล จึงไดพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพ โดยเนนการดแูลผูปวยเปนศูนยกลางและสรางเสริมความรูใหผูปวยและครอบครัวให
มีศักยภาพในการดูแลตนเองขณะและหลังการเขารับการรักษาในหอผูปวย ดังนั้นบุคคลากรทางการพยาบาล
จึงจําเปนท่ีจะตองมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมในการพยาบาลผูปวยอยางเปนองครวม และสงเสริมให
สมาชิกในครอบครัวชวยสนับสนุนการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย เพื่อใหผูปวยไดรับความ
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกดิข้ึนและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข เพื่อลดปญหา
การแออัดของผูปวยโรคเร้ือรังในหอผูปวย ใหผูปวยและครอบครัวสามารถเผชิญปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ดูแลตนเองท่ีบานได และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 
วัตถุประสงค 
            1. เพื่อสงเสริมใหผูปวยเบาหวานปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
            2. เพื่อสงเสริมญาติในครอบครัวของผูปวยเบาหวาน ในการสนับสนุนหรือชวยเหลือผูปวยเบาหวาน
ใหปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

3. เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานที่อาจเกิดข้ึนกบัผูปวย 
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วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 

ขอบเขตงาน 
     การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการพยาบาลผูปวยเบาหวานผูปวยชายไทย    อาการสําคัญท่ีมา
โรงพยาบาล  ใจส่ัน  ออนเพลียเล็กนอย ปวดแผลท่ีฝาเทาขางซายมาก  มีหนองและกล่ินเหม็นมาก กอนมา
โรงพยาบาล 2 วันระดับน้ําตาล  423 mg/dl  ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   ศูนยอนามัยท่ี
5   นครราชสีมา    โดยเร่ิมศึกษาต้ังแตวันท่ี 1   กันยายนถึง   3 กันยายน 2549     
ขั้นตอนดําเนนิการ 
      1. คัดเลือกผูปวยเบาหวานเพ่ือเปนกรณศึีกษาโดยใชเกณฑดังนี ้
                - ผูปวยเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือดตั้งแต 200 mg/dl ข้ึนไป  ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ใหอยูระดับปกติได   
                - อายุ 40  ป ข้ึนไป 
       2. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกบั  อาการสําคัญ  ประวัติการรักษาพยาบาล  ประวัติการแพยาและ
สารเคมี  ประวัติการเจบ็ปวยท้ังในอดีตและในปจจุบัน  ประวัติครอบครัว  แบบแผนการดําเนิน
ชีวิต  ตลอดจนผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
       3. ศึกษาคนควาจากตํารา  และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโรคเบาหวาน  ตลอดจนปรึกษาพยาบาลที่มีความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
       4. วางแผนใหการพยาบาล 
       5. ปฏิบัติการพยาบาลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
       6. สรุปผลการปฏิบัติการพยาบาล 
       7. เผยแพรความรูท่ีไดจากการทํากรณศึีกษา 
       8. ศึกษาจากเวชระเบียนและ OPD  CARD 
       9. ปฏิบัติการพยาบาลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
     10. สรุปผลการปฏิบัติการพยาบาล 
     11. เผยแพรความรูท่ีไดจากการทํากรณศึีกษา 
วิธีการดําเนินงาน 
            การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษากรณีผูปวยเบาหวาน รายบุคคล ผูปวยชายไทย    อาการสําคัญท่ีมา
โรงพยาบาล  ใจส่ัน  ออนเพลียเล็กนอย ปวดแผลท่ีฝาเทาขางซายมาก  มีหนองและกล่ินเหม็นมาก กอนมา
โรงพยาบาล 2 วันระดับน้ําตาล  423 mg/dl  ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   ศูนยอนามัยท่ี
5   นครราชสีมา    โดยเร่ิมศึกษาต้ังแตวันท่ี 1   กันยายนถึง   3 กันยายน 2549    โดยไดศึกษาคนควาจากตํารา
และเอกสารที่เกี่ยวของกับโรคเบาหวาน  ตลอดจนปรึกษาพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
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และศึกษาจากเวชระเบียนและ OPD  Card  ซ่ึงมีนิยามศัพทดังนี ้
ความหมายของโรคเบาหวาน 
            โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) หมายถึง ภาวะท่ีรางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ  จาก
การท่ีรางกายไมสามารถนําน้ําตาลในเลือดท่ีไดจากการรับประทานอาหารไปใชไดตามปกติ  เนื่องจากมีความ
ผิดปกติของระบบการเผาผลาญคารโบไฮเดรตท่ีเกิดจากรางกายมีอินซูลินไมเพียงพอกับความตองการของ
รางกายหรือเกดิจากการเส่ือมสภาพของตับออน  ความอวน  โรคของระบบตอมไรทอหรือการไดรับยาตาน
อินซูลิน พวกคอรติโคสเตอรอยด  (สัจจพนัธ  อิศรเสนา, 2535 ; เทพ หมิะทองคํา และคณะ, 2544) 
ประเภทของโรคเบาหวาน 
            โรคเบาหวาน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
            1. โรคเบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลิน (Insulin dependent diabetes) หรือโรคเบาหวานในเดก็ ผูปวยท่ีเปน
โรคเบาหวานชนิดนี้เปนผูท่ีรางกายขาดอินซูลินโดยส้ินเชิง เนื่องจากตบัออนไมสามารถสรางอินซูลินได อาจ
เนื่องมาจากเบตาเซลลในตับออนมีนอยหรือไมมีเลย พบในผูปวยอายุไมเกิน 30 ป ท้ังชายและหญิง อาการ
ของโรคมักเปนรุนแรง สวนใหญมีรูปรางผอม น้ําหนักตัวลดลงอยางรวดเร็ว (บุญทิพย  สิริธรังศรี, 2539) 
            2. โรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน (Non - insulin dependent diabetes) มักพบในคนอายุมากกวา 40 
ปข้ึนไป เพศหญิงเปนมากกวาเพศชาย มักพบในคนท่ีอวนมาก นอกจากน้ีกรรมพันธุยงัมีสวนเกีย่วของกับการ
เกิดโรคอยางมาก ผูท่ีมีประวตัิสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะญาติสายตรงเปนเบาหวาน  มีแนวโนมท่ีจะ
เปนเบาหวานชนิดนี้ไดมาก  อาการท่ีเกิดข้ึนมีไดตั้งแตไมแสดงอาการ  แตตรวจพบโดยบังเอิญหรือมีอาการ
แบบคอยเปนคอยไปจนถึงข้ันแสดงอาการรุนแรง  ตับออนของผูปวยเบาหวานประเภทน้ียงัสามารถผลิต
อินซูลินไดตามปกติหรืออาจจะนอยหรืออาจจะมากกวาปกติได  แตอินซูลินท่ีมีอยูออกฤทธ์ิไดไมดีจึงไม
ถึงกับขาดอินซูลินไปโดยส้ินเชิงเหมือนคนท่ีเปนเบาหวานประเภทท่ี 1 ผูปวยจึงไมเกิดภาวะกรดค่ังในเลือด
จากสารคีโตน (เทพ หิมะทองคํา และคณะ, 2544)  
  อาการของเบาหวาน    ผูปวยเบาหวานจะมีอาการสําคัญท่ีพบดังนี ้ 

            1.  ปสสาวะบอย  (Polyuria)    เนื่องจากไตมีความสามารถดูดกลับน้ําตาลไวไดในระดับหนึง่แตใน
ผูปวยเบาหวาน  พบวาไตไมสามารถดูดน้ําตาลในเลือดที่สูงได  ดังนั้นจึงมีน้ําตาลสวนหน่ึงออกมาใน
ปสสาวะ ซ่ึงเม่ือมีความเขมขนของปสสาวะสูงจึงมีการดงึน้ําตามมามากกวาปกติ  ทําใหผูปวยปสสาวะบอย
มากข้ึน 
            2.  กระหายน้ํามาก (Polydripsia) พบวาผูปวยจะมีอาการกระหายนํ้ามาก  คอแหง เปนผลมาจากการ
สูญเสียน้ําออกมาทางปสสาวะ  รางกายจึงอยูในภาวะขาดนํ้า  มีการกระตุนศูนยการควบคุมน้ําของรางกาย 
เกิดการกระหายน้ําตามมาได 
            3.  หิวบอย และรับประทานจุ (Polyphagia)  เนื่องจากรางกายไมสามารถนําน้ําตาลไปใชได
ตามปกติ  ทําใหรางกายขาดพลังงาน  จึงมีการหิวบอยและรับประทานจุตามมา 
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หลักการพยาบาลผูปวยโรคเบาหวาน   
            การจัดกิจกรรมสําหรับสงเสริมการดูแลตนเองในผูปวยเบาหวาน  พยาบาลควรใชวิธีการพยาบาล
หลายวิธีผสมผสานกันตามความเหมาะสม จากการศึกษาของภาวนา  กีรติยุตวงศ  (2544)  ในการสงเสริมการ
ดูแลผูปวยเบาหวาน  พบวิธีการชวยเหลือ 10 วิธี ประกอบดวย 
            1. การใหขอมูลและความรูเกี่ยวกบัโรคเบาหวานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับ
ผูปวยเบาหวาน เพื่อใชในการคิดและวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการดแูลตนเอง  พยาบาลควรประเมินผูปวย
กอนวามีขอมูลและความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากนอยเพยีงใด  มีเร่ืองใดท่ีผูปวยทราบเปนอยางดีแลว   
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มีเร่ืองใดท่ีผูปวยทราบแตยังไมสมบูรณ  มีเร่ืองใดท่ีผูปวยเขาใจผิดและมีเร่ืองใดท่ีผูปวยไมทราบ เพือ่นํามา
วางแผนและหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการใหขอมูลและความรูแกผูปวยในแตละเร่ืองตอไป 
            2. สรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหผูปวยเกิดการเรียนรูเกีย่วกบัการดูแลตนเองเร่ืองโรคเบาหวาน ซ่ึง
ประกอบดวย 
                2.1 ส่ิงแวดลอมในการใหบริการ  พยาบาลควรจัดบริการใหลักษณะท่ีสงเสริมใหผูปวยมีสวนรวม
ในการดแูลตนเอง  รับฟงความคิดเห็นของผูปวย  เคารพในสิทธิความเปนบุคคลของผูปวยและยอมรับความ
คิดเห็นของผูปวยซ่ึงบางคร้ังอาจมีความแตกตางกับพยาบาล  สรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกนั  มีความเปน
กันเอง  พยาบาลควรมีทาทีท่ีเปนมิตร  ยินดรัีบฟงประสบการณความเจ็บปวยของผูปวยเพื่อชวยใหเกิดการ
เรียนรูและสามารถนําไปใชในการวางแผนการพยาบาลโดยจัดใหผูปวยท่ีมีประสบการณตางกันไดมีโอกาส
มาแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นรวมกัน 
                2.2 ส่ิงแวดลอมในดานส่ือ ชวยใหผูปวยเกดิการเรียนรูในการดูแลตนเองเร่ืองโรคเบาหวาน
ได ไดแก แผนพับ เอกสารเกีย่วกับโรคเบาหวาน เปนตน โดยมีพยาบาลเปนผูอํานวยความสะดวกและอธิบาย
เพิ่มเติมในส่ิงท่ีผูปวยสงสัย  
            3. เปนท่ีปรึกษาและใหความม่ันใจกับผูปวยอยางตอเนื่อง พยาบาลควรใหความสนใจและติดตามการ
ปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองของผูปวยในระยะท่ีเร่ิมปฏิบัติเพื่อชวยเปนท่ีปรึกษาใหแรงสนับสนนุหรือชวย
ปรับแกกิจกรรมการดูแลตนเองใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
            4. ใหกาํลังใจอยางสมํ่าเสมอ  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเร่ืองอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลเทา
และการใชยา ผูปวยตองใชท้ังพลังกายและพลังใจท่ีจะทําใหพฤติกรรมการดูแลตนเองนั้นประสบผลสําเร็จ
อยางตอเนื่อง พยาบาลควรพดูใหกําลังใจ ใหคําชมเชยอยางสมํ่าเสมอ แสดงความเห็นใจและเขาใจถึงความ
ยากลําบากในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
            5. สรางสัมพันธภาพเชิงบําบัด  เปนการสรางบรรยากาศของความไววางใจ  ใหเกยีรติในความเปน
บุคคลของผูปวย พยาบาลแสดงความจริงใจ  หวงใยและยินดีใหความชวยเหลือ  จะทําใหผูปวยรูสึกอบอุน
ใจ  การมีปฏิสัมพันธกับผูปวยอยางตอเนื่องและมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันทําใหผูปวยกลาเปดเผย
ความรูสึก การรับรูของตน  วิธีการดูแลตนเองและวิธีการรักษาท่ีตนปฏิบัติอยูซ่ึงในบางคร้ังไมสอดคลองกับ
การรักษาแผนปจจุบัน การสรางสัมพันธภาพเชิงบําบัดเปนการชวยลดชองวางระหวางการใหความหมาย
เกี่ยวกับโรคเบาหวานในทัศนะทางการแพทยแผนปจจุบันกับในทัศนะของผูปวย   ทําใหเกิดความเขาใจ
กัน  และเกิดความรวมมือกนัหาแนวทางที่ดีท่ีสุดสําหรับผูปวยในการรักษาและการดูแลตนเอง 
            6. ตั้งเปาหมายรวมกนัในการปรับกิจกรรมการดแูลตนเอง  ชวยใหผูปวยเกิดความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติ
กิจกรรมการดแูลตนเองใหสําเร็จตามเปาหมายใหได  พยาบาลควรใหเวลาผูปวยคนหาวิธีเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายซ่ึงผูปวยแตละคนอาจมีวิธีการปฏิบัติไมเหมือนกัน  พยาบาลควรเปนผูคอยชวยเหลือและให
คําปรึกษา 
            7. สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวชวยสนับสนนุการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยในเร่ือง
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       กรณีศึกษา 

            ขอมูลท่ัวไป ผูปวยชายไทย รูปรางผอมอายุ 56 ป สัญชาติไทย นบัถือศาสนาพุทธ การศึกษาจบช้ันป. 6   
มีอาชีพรับจาง 
            อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล  ใจส่ัน  ออนเพลียเล็กนอย ปวดแผลท่ีฝาเทาขางซายมาก  มีหนองและกล่ิน
เหม็นมาก กอนมาโรงพยาบาล 2 วัน  
           ประวัตกิารเจ็บปวยปจจุบัน 
            10  ปกอนมีอาการเบ่ืออาหาร  ปสสาวะบอย  ชาบริเวณ ชาบริเวณปลายเทาน้ําหนักลดลง 5 กิโลกรัม
ภายใน  2  เดือน   แพทยวนิิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน รักษาท่ีคลินิก  โดยใหยารับประทาน  Glibenclamide 2 × 2  
ac, Metformin 2 × 3 pc   รับประทานยาสมํ่าเสมอ  

            แผนการรักษาของแพทย 
            ผูปวยไดรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี  5  นครราชสีมา  โดยแพทยใหการ
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          ประเมินผลการพยาบาล 
            ผูปวยไมเกิดภาวะช็อกจากระดับน้าํตาลในเลือดสูง  ไมมีอาการภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  สัญญาณชีพ
ปกติ  ระดับน้าํตาลหลังจากผูปวยกลับจากโรงพยาบาล อยูในชวง  111 -  200 mg/dl 
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  วินิจฉัยการพยาบาลท่ี 2  ผูปวยปวดแผลท่ีบริเวณฝาเทาขางซายมาก 

             ขอมูลสนับสนุน 

             S  :  ผูปวยบอกวาปวดแผลที่ฝาเทาขางซายมาก 

            O  :  พบแผลที่ใตฝาเทาขางซาย   เสนผาศูนยกลางประมาณ 10 เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตร มีหนองสี
ขาว  มีกล่ินเหม็นและมีดนิติดอยูในแผล 
            วัตถุประสงค  ลดอาการปวดแผลที่ฝาเทา 
            เกณฑการประเมินผล  ผูปวยไมปวดแผลหรือทุเลาอาการปวดแผล 
            กิจกรรมการพยาบาล 
            1. ทําความสะอาดแผลที่ฝาเทาท้ัง 2 ขาง วันละ 2 คร้ัง เชาและเยน็โดยใชแอลกอฮอล  70%  เช็ดรอบ  
แผล  ลางแผลดวย NSS  Pack Gauze  ชุบ Povidone - Iodine 
            2. ใหยาพาราเซตามอล (500 mg)  2 เม็ด  �  เพื่อบรรเทาอาการปวด 
            3. ใหคําแนะนํา  :  การรักษาความสะอาดของแผลที่ฝาเทาขณะอยูท่ีบาน โดยไมใหแผลถูกน้าํและดิน 
                                       :  การดูแลรักษาความสะอาดของรางกายท่ัวไป 
                                       :  ใหรับประทานอาหารท่ีมีโปรตีนสูง เชน เนื้อสัตว ปลา ไขและถ่ัวเมล็ดแหง เพื่อ
สงเสริมการสมานของแผลและลดอาการปวดแผล 
                                       :  การเบ่ียงเบนความสนใจ จะชวยใหความรูสึกความเจ็บปวดลดลง เชน  ฟงวิทย ุดู
ดนตรี ดูโทรทัศน เปนตน 
            ประเมินผล  แผลที่ฝาเทาแดง  ตื้นข้ึน  ไมบวม  ไมมีกล่ินเหม็นและทุเลาปวดแผล 

วินิจฉัยการพยาบาลท่ี 3   ผูปวยดูแลตนเองไมถูกตองเนือ่งจากบกพรองความรูในการดูแลตนเอง 
            ขอมูลสนับสนุน 
            S  :   ผูปวยเลาวาชอบรับประทาน ขนมหวานและผลไมท่ีมีรสหวาน เชน ขนุนและนอยหนา 
                :    ญาติของผูปวยบอกวาผูปวยไมไดออกกําลังกาย 
            O  :   ผูปวยไมทราบและตอบคําถามไมไดเกี่ยวกบัการฉีดอินซูลิน  การกําจัดเข็มฉีดยา 
                :    ผูปวยไมทราบถึงภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 
     วัตถุประสงค 
            เพื่อใหผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในดานการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค การออก
กําลังกาย  การปองกันตนเองจากภาวะแทรกซอนของโรค  มีความรูเกีย่วกับการใชยาฉีดอินซูลิน การกําจัด
เข็มฉีดยาและภาวะแทรกซอนจากการฉีด 
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  เกณฑการประเมินผล 
            1. ผูปวยสามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคได 
            2. ผูปวยมีความรูในการออกกําลังกาย 
            3. ผูปวยมีความรูเกี่ยวการฉีดอินซูลิน  การกําจดัเข็มฉีดยาท่ีใชแลวและภาวะแทรกซอนจากการฉีด 
            4. ผูปวยปลอดภยัจากภาวะแทรกซอนของโรค 
       กิจกรรมการพยาบาล 
            1.  ใหคําแนะนําเกีย่วกับเร่ืองตอไปนี้ 
                1.1 อาหาร 
                        1.1.1 การรับประทานอาหารท่ีถูกตองและเหมาะสมกับโรคถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในการ
รักษาโรคเบาหวาน                                  
                       1.1.2   ควรรับประทานอาหารใหตรงเวลาอยูเสมอ  เหมาะสมกับโรค                 
                1.2 การออกกําลังกาย  เพื่อกระตุนการไหลเวยีนเลือด  โดยการกระดกสนเทา, ปลายเทา  การยก
และกางแขนขาออกวันละประมาณ  20 นาที  การเดินเร็ว   เปนตน  การออกกําลังกายแตละคร้ัง  ควรเปนคร้ัง
ละประมาณ 20- 45 นาที 
                1.3. การปองกันภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
                        1.3.1 แนะนําการสังเกตอาการ  ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) จะมีอาการใจ
ส่ัน เหง่ือออกมาก ส่ัน ตัวเยน็ ซีด หิว กระวนกระวาย  ความรูสึกตวัลดลง  สับสน  อาจหมดสต ิ                       
                        1.3.2 แนะนําการสังเกตอาการ ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  (Hyperglycemia)  
จะมีอาการ ปสสาวะบอย  กระหายน้ํา  น้ําหนักลด  ออนเพลีย  คล่ืนไสอาเจียน  หอบ  ระดับความรูสึกตัว
ลดลง  ซึมลง  หมดสติ  เม่ือมีอาการดังกลาวใหรีบสงโรงพยาบาล 
                        1.3.3 แนะนําการปองกันภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ                         

          1.3.4  การสังเกตอาการผิดปกติท่ีตองมาพบแพทย  :  มีอาการน้ําตาลตํ่าแกไขแลวไมดีข้ึน  มี
แผลที่เทา  มีอาการบวมท่ีเทา  ออนเพลีย  นอนราบไมได  ตาพรามัว  มีแขนขาออนแรง  มีไข  มีการ
ติดเช้ือในรางกาย  มีอาการน้ําตาลในเลือดสูง 
    1.4. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชอินซูลิน 
 2. ติดตามเยีย่มผูปวยท่ีบาน 

                ภายหลังจากใหการพยาบาลในสถานบริการแลวพยาบาลไดวางแผนติดตามไปใหกพยาบาล
ตอเนื่องท่ีบาน  โดยมีการนดัหมายไวลวงหนา  หลังจากใหการพยาบาลในสถานบริการ  1  เดือน  
                สภาพครอบครัว  ภายหลังการแนะนําตัวกบัครอบครัวผูปวย  ญาติใหการตอนรับดี  มีการเขา
มารวมรับฟงปญหาของผูปวยและแนวทางในการดแูล  
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    ติดตามการเยี่ยมบานคร้ังท่ี 1 
            เม่ือไปเยี่ยมผูปวยท่ีบาน  สภาพรางกายท่ัวไปปกติ   ใบหนายิ้มแยมด ี มีอาการมึนเวยีนศีรษะเปน
บางคร้ัง  รับประทานอาหารได  วัดความดนัโลหิต  130/70  มิลลิเมตรปรอท,  ชีพจร  72  คร้ัง/นาที , อัตรา
การหายใจ  20  คร้ัง/นาที  เม่ือสอบถามผูปวยและญาติถึงการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเบาหวานและอาหารที่ไม
ควรรับประทาน  การใชอินซูลินและการกําจัดเข็มท่ีใชแลวขณะอยูท่ีบาน  ผูปวยตอบไดบาง  แตยังไม
ครบถวน ผูปวยรับประทานยาเกือบทุกวัน  มีลืมรับประทานยาเปนบางคร้ังแตไมเคยลืมฉีดอินซูลิน 
            กิจกรรมการพยาบาลขณะเยี่ยมบาน 
                1. ทําแผลโดยใชเทคนิคปราศจากเช้ือ 
                2. ใหคําแนะนําเกีย่วกับการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับโรคแกผูปวยและญาติ 
                    2.1 ความสําคัญของการรับประทานยาเบาหวานทุกม้ือ 
                    2.2 การทําแผลท่ีฝาเทา เชา-เย็น 
                    2.3 วิธีการรักษาความสะอาดเทาท่ีเหมาะสม  เพราะผูปวยตองเดินท้ังวัน  ใตถุนบานเปนพื้นดนิ 
ทําใหผาพันแผลคอนขางสกปรกงาย  อาจทําใหแผลติดเช้ือได 

                                2.4  การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 
                                2.5  การกําจัดเข็มฉีดยาท่ีใชแลว  ไมควรนําไปฝงแตใหเผาท้ิงอยางสมบูรณ   
            ติดตามการเยีย่มบานคร้ังท่ี 2 
            เพื่อติดตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  รวมถึงการฉีดอินซูลิน
หลังจากไดใหคําแนะนําในการเย่ียมคร้ังท่ี  1  แลวพบวา  ผูปวยและญาติสามารถปฏิบัติตามคําแนะนํา
ได  รักษาความสะอาดแผลท่ีเทาเปนอยางดี  หลีกเล่ียงการสัมผัสพื้นดิน สามารถทําแผลเองไดอยางถูกตอง 
ปจจุบันไมมีเนื้อตายท่ีฝาเทา  แผลแดงดแีละต้ืนข้ึน   ผูปวยสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําไดและเขาใจถึงการ
ใชอินซูลินเปนอยางด ี รวมทั้งการกําจัดเข็มท่ีใชแลวไดอยางถูกตอง 
             ประเมินผลการพยาบาล 
            ผูปวยมีความรูในการดูแลตนเองในดานการรับประทานอาหาร  ผลไมท่ีเหมาะสมกับโรค  การดูแล
เทา การออกกาํลังกาย  การฉีดอินซูลิน  การกําจัดเข็มฉีดยาท่ีใชแลวและภาวะแทรกซอนจากการฉดียา  การ
ปองกันตนเองจากภาวะแทรกซอนของโรค   
        

  วินิจฉัยการพยาบาลท่ี 4  ผูปวยและญาติวิตกกังวลเกีย่วกับโรคท่ีเปนอยูเนื่องจากสภาพความเจ็บปวยเร้ือรัง 
            ขอมูลสนับสนุน 
            O  :  ผูปวยและญาติมีสีหนาวิตกกงัวล  
                :  ผูปวยมกัถามถึงระดับน้ําตาลในเลือดท่ีตรวจไวของตนเอง  กังวลวาระดับน้ําตาลจะเพิ่มข้ึน
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สรุปกรณีศึกษา  
 ผูปวยชายไทย  อายุ 56 ป มาโรงพยาบาลดวยอาการสําคัญคือ  ใจส่ัน  ออนเพลียเล็กนอย ปวดแผลท่ีฝาเทา
ขางซายมาก  มีหนองและกล่ินเหม็นมาก กอนมาโรงพยาบาล 2 วัน แพทยใหการรักษาคือ  Glibenclamide  2 
× 2   ac , Metformin 2 × 3   pc    , ทําแผลทุกวัน เชา – เย็น  ซ่ึงพบปญหาและไดใหการพยาบาลชวยเหลือ
แกไขปญหาดงันี้ 
         1.  ผูปวยเสี่ยงตอภาวะช็อกเนื่องจากระดับน้ําตาลในเลือดสูง                        
                    2. ผูปวยปวดแผลที่บริเวณฝาเทาท้ัง 2 ขางมาก 
                    3. ผูปวยดแูลตนเองไมถูกตองเนื่องจากบกพรองความรูในการดูแลตนเอง 
                    4. ผูปวยและสามีวิตกกังวลเกีย่วกับโรคท่ีเปนอยูเนื่องจากสภาพความเจบ็ปวยเร้ือรัง 
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ซ่ึงไดใหการดแูลรักษาพยาบาลโดยจัดทาใหผูปวยนอนราบไมหนุนหมอน   สังเกตและบันทึกอาการเก่ียวกับ
ระดับความรูสึกตัวและภาวะ  Hyperglycemia  ดูแลการไดรับยารับประทานลดระดบัน้ําตาล และยาฉีดตาม
แผนการรักษาของแพทยตดิตามผลระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อประเมินภาวะนํ้าตาลในเลือดอยางสมํ่าเสมอ และ
ดูแล ทําความสะอาดแผลที่ฝาเทา วันละ 2 คร้ัง เชาและเย็น ใหยาพาราเซตามอล (500 mg)  2 เม็ด  เพื่อบรรเทา
อาการปวด ใหคําแนะนํา  การรักษาความสะอาดของแผลที่ฝาเทาขณะอยูท่ีบาน โดยไมใหแผลถูกน้ําและ
ดิน การดูแลรักษาความสะอาดของรางกายท่ัวไป  ใหรับประทานอาหารท่ีมีโปรตีนสูง   พื่อสงเสริมการสมาน
ของแผลและลดอาการปวดแผล  การเบ่ียงเบนความสนใจ จะชวยใหความรูสึกความเจ็บปวดลดลง เชน  ฟง
วิทย ุดูดนตรี ดูโทรทัศน เปนตนใหคําแนะนําเกี่ยวกับเร่ือง  การรับประทานอาหารทีถู่กตองและเหมาะสมกับ
โรคถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในการรักษาโรคเบาหวาน   การออกกําลังกาย  เพื่อกระตุนการไหลเวยีน
เลือด  โดยการกระดกสนเทา, ปลายเทา  การยกและกางแขนขาออกวันละประมาณ  20 นาที  การเดิน
เร็ว  เปนตน  การออกกําลังกายแตละคร้ัง  ควรเปนคร้ังละประมาณ 20- 45 นาที   การปองกันภาวะแทรกซอน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดแก แนะนาํการสังเกตอาการน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) จะมีอาการใจส่ัน เหง่ือ
ออกมาก ส่ัน ตัวเยน็ ซีด หิว กระวนกระวาย  ความรูสึกตัวลดลง  สับสน  อาจหมด   แนะนําการสังเกต
อาการ ภาวะน้าํตาลในเลือดสูง  (Hyperglycemia) จะมีอาการ ปสสาวะบอย  กระหายน้ํา  น้ําหนกั
ลด  ออนเพลีย  คล่ืนไสอาเจียน  หอบ  ระดับความรูสึกตัวลดลง  ซึมลง  หมดสติ  เม่ือมีอาการดังกลาวใหรีบ
สงโรงพยาบาล     แนะนําการปองกันภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ       การสังเกตอาการผิดปกติท่ีตองมาพบ
แพทย  เชน มีอาการน้ําตาลตํ่าแกไขแลวไมดีข้ึน  มีแผลท่ีเทา  มีอาการบวมท่ีเทา  ออนเพลีย  นอนราบ
ไมได  ตาพรามัว  มีแขนขาออนแรง  มีไข  มีการติดเช้ือในรางกาย  มีอาการน้ําตาลในเลือดสูง ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใชอินซูลิน   พูดคุย ปลอบโยนและสัมผัสเพื่อใหรูสึกอบอุนเปนมิตร  และลดความวิตก
กังวล  แนะนาํกิจกรรมคลายเครียดตามความถนัด สรางสัมพันธภาพกับผูปวยดวยทาทางท่ีเปนมิตร  ยิ้มแยม
แจมใส  ไมแสดงอาการเบ่ือหนาย ใหขอมูลแกผูปวยเกีย่วกับโรคท่ีเปนอยูไดแก  สาเหตุ  อาการและอาการ
แสดงของโรค  แผนการรักษาพยาบาลของผูปวยท่ีไดรับ  เพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวยและญาติ กอนให
การรักษาพยาบาลผูปวยทุกคร้ัง  อธิบายใหผูปวยรับทราบถึงเหตุผลและความจําเปนเพื่อลดความวิตก
กังวล เปดโอกาสใหผูปวยพดูคุยและระบายความในใจ  ปลอบโยนผูปวยและรับฟงดวยทาทางท่ีสงบไม
แสดงอาการรําคาญหรืออาการรีบรอนในการทํางานอ่ืนๆใหเวลาผูปวยในการซักถามปญหาหรือขอสงสัย
ตางๆ  และตอบขอซักถามของผูปวยและญาติดวยความเต็มใจ  ซ่ึงหลังจากใหการพยาบาลแลวไดประเมินผล
การพยาบาล   ซ่ึงผูปวยมีความรูในการดูแลตนเองในดานการรับประทานอาหาร  ผลไมท่ีเหมาะสมกบั
โรค  การดแูลเทา การออกกําลังกาย  การฉีดอินซูลิน  การกําจัดเข็มฉีดยาท่ีใชแลวและภาวะแทรกซอนจาก
การฉีดยา  การปองกันตนเองจากภาวะแทรกซอนของโรค  แผลท่ีฝาเทาแดง  ตื้นข้ึน  ไมบวม  ไมมีกล่ินเหม็น
และทุเลาปวดแผล     ผูปวยไมเกิดภาวะช็อกจากระดับน้ําตาลในเลือดสูง  ไมมีอาการภาวะน้ําตาลในเลือด
สูง  สัญญาณชีพปกติ  ระดับน้ําตาลหลังจากผูปวยกลับจากโรงพยาบาล อยูในชวง  111 -  200 mg/dl    ผูปวย
และญาติคลายความวิตกกังวล  มีหนาตาสดช่ืน 
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 การนําไปใชประโยชน 
      1. เปนแนวทางสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการใหการพยาบาลผูปวยเบาหวาน 
      2. เพื่อใชเปนเอกสารในการประกอบการศึกษา และวางแผนการพยาบาล สําหรับเจาหนาท่ี 
ทุกระดับในหนวยงาน 
      3.ใชเปนแนวทางในการสรางมาตรฐานการพยาบาลผูปวยเบาหวาน 
      4. เพื่อนําความรูไปใชในการใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติกอนกลับบาน 
ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
            1.  ผูปวยไมมีญาติพามารับการรักษาใหตอเนื่อง  สงผลใหผูปวยรับประทานยารักษาโรคเบาหวานไม
ตอเนื่องไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใหอยูในเกณฑปกติไมไดรับการทําความสะอาดแผล  จึงทําใหแผลมี
การอักเสบและติดเช้ือไดงาย 
            2. ผูปวยขาดแรงจูงใจในการดแูลตนเอง  เนื่องจากขาดกําลังใจจากบุคคลรอบขาง  จึงทําใหดแูล
ตนเองไมเหมาะสมเร่ืองการรับประทานอาหาร  การออกกําลังกาย  การรักษาความสะอาดของแผล  สงผลให
ไมสามารถรักษาระดับน้ําตาลในเลือดไดและเกิดแผลเร้ือรังท่ีฝาเทา 
ขอเสนอแนะ/วิจารณ 
           1. ผูปวยเบาหวานยังบกพรองในเร่ืองการดูแลตนเอง  การควบคุมโรคท่ีสําคัญท่ีสุดข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการดแูลตนเองของผูปวย  ผูปวยจึงจําเปนตองเรียนรูเร่ืองการดูแลตนเอง 
            2. ในการดูแลผูปวยเบาหวาน  ครอบครัวมีสวนสําคัญในการควบคุมระดับน้ําตาลเน่ืองจากจะชวยให
ผูปวยสามารถเปล่ียนแปลงวถีิชีวิตเพื่อการควบคุมโรคท่ีเหมาะสมได 
            3. กรณีท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5  นครราชสีมา  สงตอผูปวยไปยังสถานีอนามัย  
ควรมีการเยีย่มบานอยางสมํ่าเสมอโดยเจาหนาท่ีสถานีอนามัยตําบล  เพราะตองประเมินสภาพปญหาใหครบ
องครวม  จึงจะแกไขปญหาใหเหมาะสมกบัผูปวยเบาหวานได 
กิตติกรรมประกาศ 
             ผูจัดทําขอขอบพระคุณ 
             นพ.สุเทพ    เพชรมาก       ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5  นครราชสีมา 
             คุณสุรัตยา   ตุยสมบัติ       หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
             เจาหนาท่ีหองอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี  5  นครราชสีมา 
             ท่ีกรุณาเปนท่ีปรึกษาในการศึกษาคร้ังนี้และใหความชวยเหลือในทุกๆดาน 
             แพทยและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมาทุกทานท่ีมีสวนชวย
ในการดแูลผูปวยและบันทึกขอมูล 
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