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บทคัดย่อ 

 
เป้าหมายในการดูแลผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานคือส่งเสริมให้ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานสามารถ

ควบคุมระดบัน ้ าตาลให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานอนัจะส่งผลให้ชะลอหรือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการมีระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงได้  การศึกษาปฏิบติัการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของการใช้แนวปฏิบติัการจดัการทางการพยาบาลส าหรับผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับการ
รักษา  ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลกงไกรลาศ  กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มก่อนมีการ
ใชแ้นวปฏิบติัจ านวน 65 คน ท่ีมาใชบ้ริการในเดือนเมษายน 2555 และ กลุ่มหลงัมีการใชแ้นวปฏิบติั
จ านวน 83 คนท่ีมาใช้บริการในเดือนกรกฎาคม 2555  โดยการน าแนวปฏิบติัไปใช้ตามกรอบ
แนวคิดของสภาวิจยัทางการแพทยแ์ละสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (National Health and 
Medical Research Council [NHMRC], 1999) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย 1) แนว
ปฏิบติัการจดัการทางการพยาบาลส าหรับผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  2) เอกสารประกอบการใช้
แนวปฏิบติั 3) แบบสัมภาษณ์ความรู้เร่ืองการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดบัน ้ าตาล 4) แบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ งอินซูลิน (ใช้ยารับประทาน)  และ 5) 
เคร่ืองออร์โตเมต รุ่น Dimention RXL ท่ีใช้ในการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาผา่นการตรวจสอบคุณภาพก่อนน ามาใช ้วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  



 จ 

ผลการศึกษาพบวา่   
1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารับบริการก่อนมีการใชแ้นวปฏิบติัการจดัการทางการพยาบาลร้อยละ 

38.46 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารับบริการหลงัมีการใชแ้นวปฏิบติัร้อยละ 48.19 มีความรู้เก่ียวกบัการดูแล
ตนเองอยูใ่นระดบัดี  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารับบริการก่อนมีการใชแ้นวปฏิบติัการจดัการทางการพยาบาลร้อยละ 
43.08 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารับบริการหลงัมีการใชแ้นวปฏิบติัร้อยละ 81.93 มีการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง
อยูใ่นระดบัดี 

3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารับบริการก่อนมีการใชแ้นวปฏิบติัการจดัการทางการพยาบาลร้อยละ 
30.77 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารับบริการหลงัมีการใชแ้นวปฏิบติัร้อยละ 67.47 มีระดบัน ้ าตาลในเลือด
อยูใ่นเกณฑท่ี์ควบคุมได ้ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัการจดัการทางการ
พยาบาลส าหรับผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 วา่สามารถเพิ่มความรู้ การปฏิบติัและการสามารถใน
การควบคุมระดบัน ้ าตาลของผูท่ี้เป็นเบาหวานได ้ดงันั้นจึงควรน าเสนอผลของการใชแ้นวปฏิบติัน้ี
ต่อผูบ้ริหารเพื่อน าไปสู่การน าแนวปฏิบติัน้ีไปใชใ้นหน่วยงาน อนัจะเป็นการพฒันาคุณภาพในการ
ดูแลผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานต่อไป  
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ABSTRACT 

 
The goal of care for diabetic persons is to promote their capability and to control 

blood sugar at a standard level in order to decelerate or reduce the complications of high blood 
sugar.  The aim of this operations study was to investigate the effectiveness of implementing 
nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus receiving care at the 
Diabetes Clinic, Kongkrailas Hospital. The subjects consisted of two groups including: 65 
persons with diabetes type 2 who attended the clinic in April 2012 before implementation of the 
guidelines, and 83 persons with diabetes type 2 who attended the clinic in July 2012 after 
implementation of the guidelines. The implementation of the nursing management guidelines was 
based on the framework developed by the Australia National Health and Medical Research 
Council (NHMRC, 1999).  The research instruments included: 1) Nursing Management Guidelines 
for Persons with Type 2 Diabetes Mellitus, 2) Detailed Document of Using Guidelines, 3) 
Knowledge Regarding Self-care to Control Blood Sugar Interview Form, 4) Self-care Behaviors 
of Non-insulin Dependent Diabetes Mellitus Interview Form, and 5) Dimension RXL Automated 
Analyzer to measure blood sugar levels. Descriptive statistics were used to analyze the data.  
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The results revealed that:  
1. 38.46% of subjects before implementation vs. 48.19% after implementation showed 

good levels of self-care knowledge. 
2. 43.08% of subjects before implementation vs. 81.93% after implementation had 

good levels of self-care.  
3. 30.77% of subjects before implementation vs. 67.47% after implementation 

demonstrated standard blood sugar levels. 
The results of this study confirm that the effectiveness of implementing nursing 

management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus could increase knowledge, 
practice, and capability to control blood sugar. Therefore, the results of this study should be 
proposed to the hospital administration which may lead to its concrete implementation which will 
improve the quality of care for persons with diabetes.  
 

 
 


