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เบาหวานประมาณ 90 ล้านคนทั่วโลกเกิดภาวะระบบปลายประสาทเสื่อม จากเบาหวาน (Diabetic Peripheral Neuropathy) โดยพบว่า
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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำ�คัญทางด้าน
rs and consumers
สาธารณสุขของทัว่ โลก ในทุกๆ ประเทศมีประชากรทีเ่ ป็นเบาหวาน
onsumers (4.16%).
เพิ่มมากขึ้น โดยในปี ค.ศ. 2010 พบว่า มีประชากรที่เป็นเบาหวาน
mers, compilers,
ทั่วโลกสูงถึง 285 ล้านคน และคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน
nsumers (32.61%)
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 438 ล้ า นคน ในปี ค.ศ.2030 โดยร้ อ ยละ 60
nsumption within
ของประชากรเบาหวานอยู่ ใ นแถบเอเชี ย (Ramachandran,
mocratic Republic
Snehalatha, Shetty & Nanditha (2012) จากรายงานการสำ�รวจ
aht per day. This
สุขภาพประชากรไทยปี 2558 ของสำ�นักโรค ไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
พบว่า ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.90 ในปี พ.ศ.2547 เป็นร้อยละ 8.8
ในปี พ.ศ.2557 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ปัญหาแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อน
bon Administration
ที่สำ�คัญ และพบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ไม่สามารถควบคุม
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ความรู้สึกลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลที่เท้า
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ได้งา่ ยกว่าคนปกติ จากรายงานขององค์การอนามัยโลกคาดการณ์วา่
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for ค.ศ.2025 จะมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 90 ล้านคนทั่วโลก
d in a databaseเกิasดภาวะระบบปลายประสาทเสื่อมจากเบาหวาน (Diabetic
Peripheral Neuropathy) โดยพบว่าร้อยละ 50 ของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
l plan of Nakhon
และมีแผลที่เท้า เกิดการติดเชื้อที่แผล ซึ่งการติดเชื้อนี้นำ�ไปสู่การ
nt of agricultural
ตัดขามากถึงร้อยละ 84 อัตราการตัดขาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก
in the areas both
พฤติกรรมการดูแลเท้าที่ไม่เหมาะสม (มนต์รัตน์ ภูกองชัย และ
hboring areas has
เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, 2556 ; Merriwether, E.N., et al., (2016)
tury.
te the creation of
ความสำ�คัญของการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีแผล
ucts (egg product,
tion) as it can ทีbe่เท้า
การเกิดแผลทีเ่ ท้าในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน (Diabetic Foot
or promotion of
Ulcer) เป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดทุพพลภาพ
andard and Safe.’
ได้แก่ การถูกตัดเท้าหรือตัดขา (Amputation) โดยผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
system has not
ประมาณร้อยละ 85 ที่ถูกตัดขามักมีสาเหตุมาจากการมีแผลที่เท้า
e past, but it has
ซึง่ ผูป้ ว่ ยเบาหวานมีความเสีย่ งของการถูกตัดเท้าประมาณ 15- 40 เท่า
efforts based on
ของผู้ไม่เป็นเบาหวาน ซึ่งการคำ�นวณจากผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก
bjectives, mission
ที่มีแผลที่เท้าพบว่าในทุกๆ 30 วินาที จะมีผู้ป่วยเบาหวานที่ต้อง
cken farms have
สูญเสียขาหนึ่งคน เป็นสาเหตุของการนำ�ไปสู่การเสียชีวิตและ
s from the private
เกิดความพิการ แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงอันเป็นภัยคุกคาม
chickens in order
ต่อสุขภาพของประชาชนที่กระจายไปทั่วโลก (มนต์รัตน์ ภูกองชัย
hicken products.
และเพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, 2556)
chicken farm in
Phanom province
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องค์การอนามัยโลก (World Health Organization;
WHO) ได้นยิ ามคำ�ว่าเท้าเบาหวาน (Diabetic Foot) ไว้วา่ เท้าเบาหวาน
หมายถึ ง กลุ่ ม อาการของเท้ า ที่ เ กิ ด จากปลายประสาทเสื่ อ ม
เส้นเลือดส่วนปลายตีบตันและการติดเชื้อซึ่งก่อให้เกิดแผลและ
นำ�ไปสู่การสูญเสียการทำ�งานหรือการถูกตัดเท้าหรือขาได้ (Merri
wether, E.N., et al, 2016) แต่โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงเท้าเบาหวาน
มักหมายความรวมถึงปัญหาทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับเท้าของผู้ป่วย
เบาหวาน ซึ่งพบว่ามีสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ
ได้แก่ (ปิยะวรรณ ขนาน, บวรลักษณ์ ทองทวี และเกสร สุวรรณ
ประเสริฐ, 2555)
1) ปลายประสาทเสื่อม (Peripheral Neuropathy)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเส้ น ประสาทรั บ ความรู้ สึ ก เสื่ อ ม (Sensory
Neuropathy) เส้นประสาทสั่งการเสื่อม (Motor Neuropathy)
เส้นประสาทอัตโนมัติเสื่อม (Autonomic Neuropathy) เหล่านี้
จะทำ�ให้ผู้ป่วยสูญเสียความรู้สึก กล้ามเนื้ออ่อนแรง บิดงอผิดรูป
และผิวหนังแห้ง ส่งผลให้มีโอกาสเกิดแผลที่เท้าได้ง่ายขึ้น
2) หลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน (Peripheral Vascular
Disease: PVD) เป็นสาเหตุอันดับสองของการเกิดแผล ในผู้ป่วย
เบาหวานพบ PVD ได้สูงถึง 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับคนทั่วไป
3) แรงกดทับและกลไกการบาดเจ็บของเท้า (Foot Stress)
เช่นการเหยียบของมีคม การเสียดสีของรองเท้า หรือการเดินบ่อย
เป็นต้น เป็นสาเหตุให้เกิดแผลที่เท้า
4) แผลติดเชื้อ (Infections) เมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลได้ไม่ดี จะมีความผิดปกติของการทำ�งาน
ของเม็ดเลือดขาวโดยมีจำ�นวนลดลง และมีความสามารถในการ
ทำ�ลายเชื้อแบคทีเรียลดลง ทำ�ให้เป็นแผลติดเชื้อได้ง่าย
5) สาเหตุและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งจากการศึกษางาน วิจัย
พบว่า นอกจากปัจจัยหลักแล้วยังพบว่ามีปจั จัยอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับการเกิดแผลทีเ่ ท้าของผูป้ ว่ ยเบาหวานเช่น เพศ อายุ การควบคุม
ระดับนาํ้ ตาลในเลือด ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ยารักษาเบาหวาน
ลักษณะและสภาพเท้า รองเท้าที่สวมใส่ ประวัติการเกิดแผลที่เท้า
พยาธิสภาพของหลอดเลือดส่วนปลาย พยาธิสภาพของเส้นประสาท
ส่วนปลาย และพฤติกรรมการดูแลเท้า
จากการศึ ก ษาย้ อ นหลั ง ของโรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์
ระหว่างปี พ.ศ.2547-2549 พบว่า ร้อยละ 32 ของผู้ป่วยเบาหวาน
มีสาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้ตอ้ งเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครัง้
คือการมีแผลที่เท้า ซึ่งผลจากการมีแผลที่เท้า ทำ�ให้ผู้ป่วยปวดแผล
แผลอักเสบติดเชือ้ จนถูกตัดเท้า เกิดทุพพลภาพ พิการ มีภาวะพึง่ พา
รักษาไม่หายขาด หรือเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร ด้านจิตใจทำ�ให้
ท้อแท้ วิตกกังวล เครียด ขาดความมั่นใจ รู้สึกด้อยคุณค่า หมดหวัง
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ซึมเศร้า แยกตัวออกจากสังคม อีกทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล จากหลายการศึกษายืนยันถึงผลลัพธ์ทดี่ ใี นการควบคุมโรค ลดภาวะ
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ (มนต์รตั น์ ภูกองชัย และเพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, 2556 ; แทรกซ้อน ลดจำ�นวนวันนอน ลดอัตราการกลับเข้ารับการรักษา
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ซึ่งการจัดการรายกรณี
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

บทบาทของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Nurse Case Manager)
pattern 1 andผู้ป3่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
1 – by farmers,
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่ มี แ ผลที่ เ ท้ า เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ย
rs and consumers
ได้รบั การดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ลดภาวะแทรกซ้อน
onsumers (4.16%).
ต่างๆ ลดจำ�นวนวันนอน ลดอัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ�ใน
mers, compilers,
โรงพยาบาล ลดค่าใช้จา่ ย เพิม่ ความคุม้ ค่าและคุม้ ทุนของการดูแลนัน้
nsumers (32.61%)
ต้องอาศัยการดูแลร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ ตามแนวคิดของการ
nsumption within
จัดการผู้ป่วยรายกรณี โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้จัดการดูแล
mocratic Republic
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในโรงพยาบาลและชุ ม ชน พยาบาลจะมี
aht per day. This
ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายแหล่งบริการสุขภาพ ผู้ป่วย และครอบครัว
ตลอดจนแหล่งสนับสนุนในชุมชน เพื่อจุดมุ่งหมายความสำ�เร็จของ
คุณภาพบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชลิดา อนุกูล
และดวงเนตร ธรรมกุล, 2558 ; Peters, E. J., et al., 2016)
ซึ่งพยาบาลผู้จัดการรายกรณีมีบทบาทหน้าที่สำ�คัญดังนี้ (ทิพมาส
bon Administration
ชิณวงศ์, 2560 ; ศิริอร สินธุ และพิเชต วงรอต, 2557)
1. บทบาทการเป็นผูจ้ ดั การ (Manager) เป็นการจัดการ
010). The whole
กับความต้องการตามความจำ�เป็นของผู้ป่วย การจัดการเกี่ยวกับ
ney and spending
บุคคล การประสานกับผู้เกี่ยวข้อง การจัดการด้านทรัพยากร
ful to the farmers
หรือทุน การจัดการด้านข้อมูล และการจัดการเชิงผลลัพธ์
business. All the
2. บทบาทเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านทางคลินกิ (Clinician) เป็นผู้
trategic plans for
d in a databaseประเมิ
as น วิเคราะห์ ระบุปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัว ระบุทางเลือกที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย
l plan of Nakhon
3. บทบาทในการเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ (Advocator) เป็นผู้
nt of agricultural
พิทกั ษ์สทิ ธิต์ า่ งๆ ของผูป้ ว่ ย ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีเอกสิทธิใ์ นการตัดสินใจ
in the areas both
เลือกแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง
hboring areas has
4. บทบาทการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical and
tury.
te the creationLegal
of Responsibility) เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เพียงพอ แก่ผู้ป่วยในการ
รักษาพยาบาลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และนอกจากนี้
ucts (egg product,
งเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ แก้ไขปัญหา
tion) as it can ยัbe
หรือข้อขัดแย้งทางจริยธรรม
or promotion of
andard and Safe.’
ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผล
system has not
ที่เท้า
e past, but it has
กรณีศกึ ษา ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 57 ปี เชือ้ ชาติไทย ศาสนาพุทธ
efforts based on
อาชีพเกษตรกรรม สถานภาพสมรสคู่ การศึกษาประถมศึกษา
bjectives, mission
ปีที่ 4 รายได้เฉลีย่ เดือนละ 3,000 บาท มาด้วยอาการ มีแผลบริเวณเท้า
cken farms have
ด้านขวาตรงตำ�แหน่งนิ้วก้อย แผลมีหนองซึม เป็นก่อนมา 3 วัน
s from the private
(รับ Refer จาก โรงพยาบาลชุมชน) ให้ประวัติว่า 7 ปีก่อนมีอาการ
chickens in order
ถ่ายปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน หิวบ่อย เหนื่อยง่ายตรวจพบว่า
hicken products.
เป็ น โรคเบาหวาน จึ ง ได้ ย ามารั บ ประทาน รั บ ประทานยาได้
chicken farm in
Phanom province
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2 สัปดาห์ รู้สึกใจสั่น เหนื่อยอ่อนเพลีย จึงหยุดยาเองตั้งแต่นั้นมา
และไม่ได้ตรวจเบาหวานอีกเลย 6 วันก่อนสังเกตพบแผลเล็กๆ
ที่เท้าขวาตรงตำ�แหน่งนิ้วก้อย โดยไม่ทราบสาเหตุ ล้างแผลเอง
ที่บ้านด้วยน้ำ�สบู่ 3 วันต่อมาแผลแดง บวม จึงมารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลชุมชน ได้ยาฉีด Ceftriaxone 2 gm vien OD× 3
dose × 3 วัน แต่แผลไม่ดีขึ้น ยังคงเป็นรูลึก บวมแดง และมีหนอง
จึงส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำ�จังหวัด
ผู้ป่วยขาดยาเบาหวานมา 7 ปี ปฏิเสธการเจ็บป่วย
ด้วยโรคร้ายแรงทางพันธุกรรม ปฏิเสธการแพ้ยา/แพ้อาหารหรือ
สารเคมีทุกชนิดปฏิเสธการสูบบุหรี่/ การดื่มสุรา/ และการใช้
สิ่งเสพติดต่างๆ ปฏิเสธการผ่าตัด ปฏิเสธการใช้ยาอื่นๆ
ประวั ติ บุ ค คลในครอบครั ว บิ ด ามารดาของผู้ ป่ ว ย
ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคชรา พี่สาวคนที่ 2 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
มาประมาณ 10 ปี ส่วนบุคคลอื่นในครอบครัวไม่มีใครเจ็บป่วย
ด้วยโรคร้ายแรง, โรคทางพันธุกรรม หรือ โรคติดต่อใดๆ สุขภาพทัว่ ไป
แข็งแรงดี
บทบาทของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีแผลที่เท้าดังนี้
1. บทบาทการเป็ น ผู้ จั ด การ (Manager) พยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีมีบทบาทการเป็นผู้จัดการ ดังนี้
		 1.1 เป็นแกนนำ�ร่วมกับทีมในการสร้างแนวปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า (Clinical Pathway)
		 1.2 ค้ น คว้ า งานวิ จั ย และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า เพื่อนำ�มาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการดูแล
		1.3 พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีประสานความร่วมมือ
จากสมาชิกทีมการดูแล ซึ่งได้แก่ ศัลยแพทย์ แพทย์เจ้าของไข้
เภสัชกร พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผล พยาบาลวิชาชีพ
ประจำ�หอผู้ป่วย นักโภชนาการ และนักกายภาพบำ�บัด
		 1.4 ร่วมปรึกษาทีมผู้ดูแลในการวางแผนการดูแล
และพัฒนากระบวนการดูแลอย่างต่อเนื่อง
		 1.5 ดำ�เนินการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการดำ�เนินงานตามรูปแบบที่พัฒนาร่วมกัน
		 1.6 นำ � เสนอผลการดู แ ลแก่ ที ม สหวิ ช าชี พ และ
ปรับปรุงแผน/รายละเอียดของกิจกรรมให้เหมาะสม โดยพิจารณา
จากความแปรปรวน
2. บทบาทเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านทางคลินกิ (Clinician) มีดงั นี้
การประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่ มี แ ผลที่ เ ท้ า
(Assessment)

8
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วันแรกของการดูแล (Day 1 Pre Admission) พยาบาล 		 5) ประเมินผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
The
results
of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ผูจ้ ดั การรายกรณีมหี น้าทีใ่ นการประเมินสาเหตุของการเกิดแผลเบา 		 HbA1c, FBS, Lipid, CBC BUN, Cr และ Electrolyte
channels
in ่เpattern
distributions
were:
channelนโลหิ
1 –ต by farmers,
หวานที
ท้าดังนี้ 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic
		
6) ประเมิ
นภาวะความดั
compilers,
middlemen,
retailersอand
consumers
2 – by farmers,
compilers,
consumers
		
1) ตรวจสอบข้
มูลประวั
ติการเกิด(51.98%),
แผลและปัจchannel
จัย 		
7) ประเมิ
นความรูretailers
้ ความเข้าand
ใจในการจั
ดการตนเอง
(26.73%),
channel
3
–
by
farmers,
retailers
and
consumers
(17.13%),
and
channel
4
–
by
farmers
and
consumers
(4.16%).
ที่เป็นสาเหตุของการเกิดแผลที่เท้าในครั้งนี้ ได้แก่ การซักประวัติ เมื่ อ เกิ ด แผลเบาหวานที่ เ ท้ า โดยใช้ แ บบประเมิ น ความรู้ ใ น
Patternการควบคุ
2 hadม3ระดัchannels
in อdomestic
and foreign
distribution
eggs: channel
1 – by ม่ farmers,
บน้ำ�ตาลในเลื
ด การใช้ยาเบาหวาน
(การขาดยา
การจัofดการตนเองในผู
ป้ ว่ ยเบาหวานที
แี ผลทีเ่ ท้าก่compilers,
อนการให้ความรู้
middlemen,
2 – by farmers,
compliers,
ชนิดยา retailers
ขนาดยา วิand
ธีการconsumers
เวลา ) ประวั(39.83%),
ติการเคยเป็channel
นแผลเบาหวาน
และภายหลั
งให้ความรูretailers
้ในวันที่ 3and consumers (32.61%)
and channel
retailers
(27.56%).านัThe
amount8)of yielded
eggs forอมconsumption
ทีเ่ ท้ามาก่3อ–นfarmers,
ประวัตกิ ารตั
ดนิว้ /เท้and
า/ขาconsumers
ในช่วงเป็นเบาหวานเท่
น้ total
		
ประเมินความพร้
และทักษะการจัดwithin
การตนเอง
Nakhonประวั
Phanom
province
and
neighboring
provinces
including
those
exported
to
Lao
People’s
Democratic
Republic
ติการรับความรู้สึกของ Neuropathy เช่น ชา เป็นเหน็บ ในการดูแลสุขภาพเท้า ในเรือ่ งการทำ�ความสะอาดเท้า การตรวจเท้า
was 29,362
withตกิ 30ารดูeggs
each
or 125,837
day งwhich
were worth
day. Thisดการ
ปวด เป็trays
นต้น ประวั
แลเท้for
า รวมถึ
งลักtray
ษณะของรองเท้
าทีส่ eggs
วมใส่ per การส่
เสริมการไหลเวี
ยนที่เท้304,970
า (การบริbaht
หารเท้per
า) และการจั
was theประจำ
working
village which earned 9,149,100
baht่อเกิperดแผลที
month.
� ประวัcapital
ติการสูบinบุหBan
รี่/ดื่มKlang
แอลกอฮอล์
ตนเองเมื
่เท้า โดยใช้แบบประเมินทักษะการจัดการ
		
2) การตรวจเท้
าทัว่ ทัง้ เท้า โดยพยาบาลผู
ลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
Keywords
: Egg-laying
Chicken Farmers’
Cooperativeจ้ ดั /การราย
Marketingตนเองในการดู
Channels / แConsumers
กรณีสังเกตลักษณะโครงสร้างทั่วไปของเท้า การผิดรูป ลักษณะ 		 9) ประเมินพฤติกรรมจัดการตนเองเพื่อควบคุม
ของผิวหนัง สี อุณหภูมิ ขน ผิวหนังแข็งหรือตาปลา (Callus) ระดับน้ำ�ตาลในเลือด และพฤติกรรมการจัดการตนเองในการดูแล
Introduction
toาcomplete
Klang Tambon
Administration
การอักเสบ รวมทัง้ เชือ้ รา สังเกตลักษณะของเล็บ: มีเล็บขบ (Ingrown (80 weeks)
สุขภาพเท้
ได้แก่ การทำ(Ban
�ความสะอาดเท้
า การตรวจเท้
า การส่งเสริม
Creatingหรื
theอไม่stability
food supply
Toenail)
รวมถึงลักofษณะการตั
ดเล็บ is extremely
การไหลเวี
ท้า (การบริ
หารเท้
า) การป้
องกันThe
การเกิwhole
ดแผลที่เท้า
Office.
2012ยนที
& ่เBan
Klang’s
Eggs.
2010).
important,
not only
both
farmers
and
		
3) for
ประเมิ
นการรั
บความรูthemselves
้สึกของระบบประสาท
และการจั
ด การตนเองเมื
่ อ เกิ ด แผลที
่ เ ท้ า โดยใช้
แ บบประเมิ น
process
to complete
for making
money
and spending
		
4) ประเมิ
นการไหลเวี
ยนเลือfood
ดที่เท้าsupply
พฤติกthe
รรมการจั
ดการตนเองในผู
้ป่วยเบาหวานที
ีแผลที
่เท้า
business
entrepreneurs
across
the whole
it within
community
is really
helpful to ่มthe
farmers
นความรุนแรงของแผลเบาหวานที
วั น ที่ 7-8 ของการดู
แ ลเป็
น การดู แ ลเพื
เตรี ย ม
chain, 		
but also for5)theประเมิ
development
of Thai agriculture ่เท้า and to the sustainability
of doing
a business.
All่ อthe
		
6) agricultural
การตรวจวัดความดั
นโลหิ
ต thing that
ความพร้
อมก่อand
นกลับthe
บ้านappropriate
(Day 7-8 Discharge
Planning)
and security
of Thai
careers.
One
details
as such
strategic
plansพยาบาล
for
		
7)
ประเมิ
น
แบบแผนสุ
ข
ภาพ
ความเชื
อ
่
ค่
า
นิ
ย
มและ
ผู
้
จ
ั
ด
การรายกรณี
ม
ี
ห
น้
า
ที
่
ใ
นการประเมิ
น
สาเหตุ
ข
องการเกิ
reflects the stability is income. It is obvious that farmers
the specific areas have been compiled in a database as ด
ความสามารถในการควบคุ
มโรคtheและภาวะแทรกซ้
อนต่างๆ
แผลเบาหวานที
่เท้าดังนี้ a successful plan of Nakhon
must have
more income than
overall expense
in ที่เกิด indicators
for developing
		
1) ประเมิ
สภาพแผล ลักษณะและความรุ
order toจากโรคเบาหวาน
show that they have really earned a profit from
Phanom
province.
The นdevelopment
of agriculturalนแรง
		
นความรูท้ raising
วั่ ไปเกีย่ the
วกับawareness
โรคเบาหวาน อาการ products
หลังได้such
รับการรั
ษา to be sufficient in the areas both
their own
business.8)Forประเมิ
this reason,
asกeggs
และอาการแสดง
อนของการมีแผลเบาหวานที
		
2) ประเมิ
นอาการและอาการแสดงของการอั
of entire
food supplyภาวะแทรกซ้
chain is considerably
important ่เท้า in Nakhon
Phanom
province
and neighboring areas hasกเสบ
		
ประเมิchain
นความเข้
าใจเบือ้ งต้นในการจั
ดการตนเอง beenของแผล
because
the food9)supply
emphasizes
the value
continued for nearly half a century.
เมื
อ
่
มี
แ
ผลที
เ
่
ท้
า
		
3) ประเมินisการไหลเวี
ยนเลือthe
ดที่เท้creation
า
of each productive procedure.
The development
to promote
of
		
10)
ประเมิ
น
พฤติ
ก
รรมที
ผ
่
า
่
นมา
ในการจั
ด
การตนเอง
		
4)
ประเมิ
น
ทั
ว
่
เท้
า
โดยดู
ผ
ว
ิ
หนั
ง
อุ
ณ
หภู
ม
ิ
The egg-laying chicken farm has been found
added value for the agricultural products (egg product,
เกี
่
ย
วกั
บ
การควบคุ
ม
ระดั
บ
น้
ำ
�
ตาลในเลื
อ
ด
การดู
แ
ลเท้
า
และ
น ทั ก ษะการจั
ด การตนเองในการดู
since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon
and 		
campaigns 5)for ประเมิ
marketing
promotion)
as it can be แ ล
พฤติdistrict,
กรรมการจัNakhon
ดการตนเองเมื
่อเกิดแผลที
่เท้า by the
สุขภาพเท้า ในเรือ่ ง การทำ�ความสะอาดเท้า การตรวจเท้า การส่งเสริม
Phanom
Phanom
province
seen from a merchandise slogan for promotion of
วันที่ 2-6 ของการดูแลเป็นการดูแลต่อเนื่อง (Day 2-6 การไหลเวี ย นที่ เ ท้ า (การบริ ห ารเท้ า ) และการจั ด การตนเอง
chicken egg poultry
farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
Continuing Care) พยาบาลผู้จัดการรายกรณีมีหน้าที่ในการ เมื่อเกิดแผลที่เท้า โดยใช้แบบประเมินทักษะการจัดการตนเอง
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
ในการดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ภายหลัง
ประเมินสาเหตุของการเกิดแผลเบาหวานที่เท้าดังนี้
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
		 1) ประเมินสภาพแผล ลักษณะและความรุนแรง การฝึกทักษะในวันที่ 7
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
การดูแลที่บ้าน (Home Care) เป็นการดูแลต่อที่บ้าน
			 หลังได้รับการรักษา
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new
plans
with
the well-defined
objectives,
mission
มีหน้าที่ในการประเมิ
นสาเหตุ
ของการ
		 2) ประเมินอาการและอาการแสดงของการอักเสบ พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
also use			
the method ofของแผลที
raising egg-laying
chickens
without
and
strategy.
Also,
the
egg-laying
chicken
farms
have
เกิดแผลเบาหวานที่เท้าดังนี้
่เท้า
using highly
expensive
technology
as
compared
to
other
been
supervised1)byประเมิ
certain
companies
fromวยเหลื
the private
		
นความต้
องการการช่
อของผู้ป่วย
		 3) ประเมินการไหลเวียนเลือดที่เท้า
private		
sector companies.
This
is
to
unite
farmers
by
sector
that
sell
egg-laying
breeds
of
chickens
in
order
และญาติเมื่อกลับบ้าน
4) ประเมินทั่วเท้า โดยดูผิวหนัง อุณหภูมิ
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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		 2) ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาพของแผล
pattern 1 andเบาหวาน
3
และการปฏิบัติตัวที่บ้าน เช่น การดูแลแผล การดูแลเท้า
1 – by farmers,
การบริหารเท้า การควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด เป็นต้น
rs and consumers
		
3) การโทรศัพท์ตดิ ตามอาการของผูป้ ว่ ย โดยประเมิน
onsumers (4.16%).
การใช้ยาเบาหวาน ยาปฏิชวี นะ และยาอืน่ ๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั (ขนาดยา
mers, compilers,
วิธีการ เวลา) ประเมินพฤติกรรมจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับ
nsumers (32.61%)
น้ำ � ตาลในเลื อ ด และพฤติ ก รรมการจั ด การตนเองในการดู แ ล
nsumption within
สุขภาพเท้า ได้แก่ การทำ�ความสะอาดเท้า การตรวจเท้า การส่งเสริม
mocratic Republic
การไหลเวียนที่เท้า (การบริหารเท้า) การป้องกันการเกิดแผลที่เท้า
aht per day. This
และการจัดการตนเองเมื่อเกิดแผลที่เท้าเพื่อให้คงไว้ซึ่งพฤติกรรม
การดูแลเท้าที่เหมาะสม
2. ด้านการดูแล (Nursing Care)
วันแรกของการดูแล (Day 1 Pre Admission) พยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีมีหน้าที่ในการดูแลในด้านการรักษาพยาบาล
bon Administration
สำ�หรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเบาหวานที่เท้าดังนี้
		 1) ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ยและญาติเพือ่ การตัดสินใจและ
010). The whole
ยอมรักษา
ney and spending
		 2) ให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องการเปลี่ยนจุดลงน้ำ�หนัก
ful to the farmers
ของเท้าเพื่อลดแรงกดที่ตำ�แหน่งแผล (Off-loading) และให้พัก
business. All the
trategic plans การใช้
for งานของเท้าข้างที่มีแผล
วันที่ 2-6 ของการดูแลเป็นการดูแลต่อเนื่อง (Day 2-6
d in a database as
Continuing Care) พยาบาลผู้จัดการรายกรณีมีหน้าที่ในการดูแล
l plan of Nakhon
ในด้านการรักษาพยาบาลสำ�หรับผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ แี ผลเบาหวาน
nt of agricultural
ที่เท้าดังนี้
in the areas both
		 1) แนะนำ � ให้ พั ก การใช้ ง านของเท้ า ข้ า งที่ มี แ ผล
hboring areas has
งดการลงน้ำ�หนัก
tury.
2) ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการตนเองเกี่ยวกับการ
te the creation		
of
ควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด การจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพเท้า
ucts (egg product,
tion) as it can ได้beแก่ การทำ�ความสะอาดเท้า การตรวจเท้า การส่งเสริมการไหลเวียน
ที่เท้า (การบริหารเท้า) การป้องกันการเกิดแผลที่เท้า และการ
or promotion of
จัดการตนเองเมื่อเกิดแผลที่เท้า
andard and Safe.’
		 3) ฝึกทักษะในการจัดการตนเองเกี่ยวกับการดูแล
system has not
สุขภาพเท้า ได้แก่ การทำ�ความสะอาดเท้า การตรวจเท้า การส่งเสริม
e past, but it has
การไหลเวี ย นที่ เ ท้ า (การบริ ห ารเท้ า ) และการจั ด การตนเอง
efforts based on
เมื่อเกิดแผลที่เท้า
bjectives, mission
		 4) ดู แ ลให้ น อนยกเท้ า สู ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การบวม
cken farms have
ของแผล
s from the private
		 5) ให้คมู่ อื การจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพเท้า
chickens in order
แก่ผู้ป่วย
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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		 6) ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
		 7) เป็นทีป่ รึกษาให้กบั พยาบาลผูด้ แู ลในการวิเคราะห์
อ่านผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ 7-8 ของการดูแลเป็นการดูแลเพือ่ เตรียมความพร้อม
ก่อนกลับบ้าน (Day 7-8 Discharge Planning) พยาบาลผู้จัด
การรายกรณีมีหน้าที่ในการดูแลในด้านการรักษาพยาบาลสำ�หรับ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเบาหวานที่เท้าดังนี้
		 1) ประเมินความรู้ ทักษะต่างๆ ในการจัดการตนเอง
เพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดหาย หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
		 2) ทบทวนความรูใ้ นการจัดการตนเองเกีย่ วกับการ
ควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด ความรูแ้ ละทักษะในการจัดการตนเอง
ในการดูแลสุขภาพเท้า ได้แก่ การทำ�ความสะอาดเท้า การตรวจเท้า
การส่งเสริมการไหลเวียนทีเ่ ท้า (การบริหารเท้า) การป้องกันการเกิด
แผลที่เท้า และการจัดการตนเองเมื่อเกิดแผลที่เท้า
การดูแลทีบ่ า้ น (Home Care) เป็นการดูแลต่อเนือ่ งทีบ่ า้ น
โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณีมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีแผลเบาหวานที่เท้าดังนี้
		 1) ประสานทีมเพื่อร่วมกันวางแผนการจำ�หน่าย
และการติดตามเยี่ยมบ้าน
		 2) สอนและให้คำ�แนะนำ�คู่มือแนวทางการจัดการ
ตนเองในการดูแลสุขภาพเท้าแก่ผู้ป่วย
		 3) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการยังสถานบริการใกล้บ้าน
		 4) จัดเตรียมเอกสารการรักษาและการดูแลผู้ป่วย
ให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. บทบาทในการเป็ น ผู้ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ (Advocator)
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีต้องพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยดังนี้
		 1) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าร่วม
การฝึกทักษะการดูแลเท้าด้วยตนเอง
		 2) พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การดู แ ลที่ ดี ที่ สุ ด
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณีต้องสำ�รวจ
ความแปรปรวน และประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผล
ที่เท้า และนำ�มาปรับปรุงแผนการดูแล อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลที่ดีที่สุด
4. บทบาทการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical and Legal
Responsibility) มีดังนี้
		 1) ให้ขอ้ มูลให้การดูแลเท้า เพือ่ ป้องกันการเกิดแผล
ที่เท้าซ้ำ� ซึ่งจะนำ�สู่การตัดเท้า หรือตัดขาได้
		 2) ให้ข้อมูลให้การรักษาแผลต่อที่บ้าน การเข้าถึง
บริการทางสาธารณสุขใกล้บ้าน
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ซึ่งแนวทางดังกล่าวพยาบาลผู้จัดการรายกรณีสามารถ เท้า ได้แก่ การทำ�ความสะอาดเท้า การตรวจเท้า การส่งเสริม
The
results
of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี การไหลเวียนที่เท้า (การบริหารเท้า) การป้องกันการเกิดแผลที่เท้า
channels
pattern
The ก4ารสุchannels
pattern
distributions
channel
1 – งby
farmers,
และการจั
ดการตนเองเมืwere:
อ่ เกิดแผลที
เ่ ท้าภายหลั
จำ�หน่
ายกลับบ้าน
คุ้มค่in
า และคุ
้มทุนให้2.การบริ
ขภาพแก่ผof
ู้ป่วยโรคเรื
้อรัง1ต่าfor
งๆ domestic
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel22สั–ปดาห์
by farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
อยู่ในระดับสูงคือร้อยละ 80 ขึ้นไป
(26.73%),
channel
3
–
by
farmers,
retailers
and
consumers
(17.13%),
and
channel
5. มีร4ะดั–บbyน้ำ�farmers
ตาลในเลืand
อดอยูconsumers
่ในเกณฑ์ปกติ(4.16%).
คือ มีระดับ
การประเมินผลลัพธ์
Pattern 2 hadจากการกำ
3 channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
�หนดผลลัพธ์ทคี่ าดหวัง (Expected Outcome) น้�ำ ตาลในเลือดขณะอดอาหารอย่างน้อย 8 ชัว่ โมง อยูใ่ นช่วง 70-130
middlemen,
มีดังนี้ retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers,
มิลลิกรัมcompliers,
ต่อเดซิลิตร retailers and consumers (32.61%)
and channel 3 –1.farmers,
retailers and consumers
(27.56%).
การหายของแผลเบาหวานที
่เท้าก่อนวั
นจำ�หน่าThe
ย total amount of yielded eggs for consumption within
NakhonกลัPhanom
province
neighboring provinces
including those exported to Lao People’s
บบ้าน และมี
จ�ำ นวนวัand
นนอนในโรงพยาบาล
ตาม DRG Grouper
บทสรุปDemocratic Republic
was 29,362
traysProgram
with 30 ไม่eggs
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Ban
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village which
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มระดั9,149,100
บ
ลผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ แี ผลทีเ่ ท้า เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์
น้�ำ ตาลในเลื
อด การจัChicken
ดการตนเองในการดู
ลเท้า ได้แก่ การทำ/ �Marketing
ความ ทีChannels
่ดีทางคลินิก/นัConsumers
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