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ผลของการใชแนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อปองกัน
การเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวานทีม่ ารับบริการในคลินกิ
เบาหวานโรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุม
เปรียบเทียบ 30 คน กลุมทดลองไดรับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดแผล
ที่เทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การพิทักษสทิ ธิ์ผูปวยตามหลัก
จริยธรรมคํานึงถึงประโยชนที่ผูปวยตองไดรับ การประเมินระดับความเสี่ยงตอการเกิดแผลที่เทา การ
ปฏิบัติกรณีผูปวยมีระดับความเสี่ยงตอการเกิดแผลที่เทา การสงตอผูปวยที่มีความผิดปกติที่เทา และ
กลยุทธการติดตามผูปวยแตละรายในการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดแผลที่เทา รวม
ระยะเวลาการดําเนินการวิจยั 4 สัปดาห เก็บขอมูลกอนและหลังการทดลอง ระหวางเดือน กุมภาพันธ
2551 ถึง เดือน มีนาคม 2551 โดยใชแบบประเมินสภาวะเทาของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และ
แบบสอบถามความรูและพฤติกรรมในการดูแลเทาของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูและพฤติกรรมในการดูแลเทาสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับα = 0.05 และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับα = 0.05
ขอเสนอแนะ ผลของการศึกษาสามารถนําแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการ
เกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไปใชเปนแนวทางปฏิบัตกิ ารพยาบาลในโรงพยาบาลและ
ศูนยสุขภาพชุมชน
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The effects of the use of clinical nursing practice guideline to prevent foot ulcers in patients
with type II diabetes mellitus.
The objective of this research was to investigate the effects of the use of clinical nursing
practice guideline to prevent foot ulcers in patients with type II diabetes mellitus. The case study
comprised 60 subjects who were diabetes mellitus patients. Participants were divided into an
experimental group of 30 subjects and a comparison group of 30 subjects. The clinical nuring
practice guideline to prevent foot ulcers was used in the experimental group. The guideline was
divided into five stages; Stage 1 : to protect patient right and profit by ethical principle; Stage 2: to
examine risk factor for foot ulcers; Stage 3 prevention and management of foot problems; Stage 4 :
to refer patients to multidisciplinary care team; Stage 5: follow up to enhance foot care education
and evaluate foot care behavior. The total research procedure lasted 4 weeks. Data were collected
both before and after the intervention by using questionnaires, and the test of foot assessment. Data
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test.
Results showed that after the intervention the experimental group had significantly higher
scores of knowledge and behavior on foot care, than they did before the study and higher scores
than the comparison group.
Key works: the clinical nursing practice guideline / prevent foot ulcers / patients with type II
diabetes mellitus
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