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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแล

ตนเอง ต่อการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  

รายใหม่ ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลร้องกวาง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  ราย

ใหม่ จ้านวน  77 คน ที่ขึ นทะเบียนและรับการรักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลร้องกวาง 

ระหว่าง   เดือนตุลาคม 2553 -30 กันยายน 2554  กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรมการดูแลตนเอง 

4  ด้านได้แก่ การกินอาหาร การกินยา การออกก้าลังกาย การดูแลสุขภาพทั่วไป จากทีมสห

สาขาวิชาชีพครั งละ 30 นาที ขณะมาตรวจตามนัดทุกครั งเป็นเวลา 6 เดือน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิจัยคือ โปรแกรมการพยาบาลการดูแลตนเอง แบบบันทึกค่าระดับน ้าตาลในเลือด ได้รับการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดย t-test  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยระดับน ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง

หลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลการดูแลตนเอง ต่้ากว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

ค้าส้าคัญ โปรแกรมการดูแลตนเอง ระดับน ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง 

 

*    งานโรคไม่ติดต่อเรื อรัง โรงพยาบาลร้องกวาง 
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Abstract 

The purpose of this Operational research was to study the effectiveness of 

self-care program on the level of fasting blood sugar after non per oral 8 hour  in 

new case Diabetes mellitus type 2 patients . The sample was 77 patients that register 

and receiving treatment in non-communicable disease clinic Rong-kwang Hospital. 

The experimental group received a self-care program .The research instruments were 

the self -care program on new case Diabetes mellitus type 2 patients tested for 

content validity by 3 experts. Percentage, means, standard deviation and t-test were 

used in data analysis. 

The result showed that the experimental group had significantly lower mean 

score of level of fasting blood sugar after receiving the program than  before 

implement the program .(p< .05) . 

 

Keywords: self-care program, the level of fasting blood sugar after non per oral 8 

hour   
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บทน ำ:โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื อรังที่ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญ ประเทศไทยพบ

อัตราป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ นจาก 879.58 ต่อแสนประชากรในปี 2552 เพิ่มเป็น 954.15 ต่อ

แสนประชากรในปี 2553(1)ส้าหรับอัตราป่วยเบาหวานของอ้าเภอร้องกวาง มีแนวโน้มเพิ่มขึ น

อย่างรวดเร็ว เช่นกัน ปี 2552เท่ากับ  2,871.8  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ นในปี 2553 เท่ากับ 

3,024.0 ต่อแสนประชากร (2)เบาหวานเป็นโรคเรื อรังที่รักษาไม่หายขาด  ท้าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ

ชีวิตที่ต่้าลงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ความผิดปกติของปลายประสาท จอประสาทตาเสื่อม 

โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคไต(1)  ผลกระทบเกิดกับผู้ป่วยต้องสูญเสีย

สุขภาพ และเป็นภาระของครอบครัว และยังส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย  ครอบครัว   

ประเทศชาติ ในการรักษาผู้ป่วย (3) ในปี 2554 โรงพยาบาลร้องกวางมีผู้ป่วยเบาหวานทั งหมด 

1,750 คน มีภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ 6.55.ภาวะแทรกซ้อนทางตาร้อยละ 8.24.และ

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้าร้อยละ 0.14 และพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ได้รับการวินิจฉัยเป็น

เบาหวานครั งแรกพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ น หากผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการดูแลตนเองอย่าง

ถูกต้องจะช่วยป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ในปี 2554 มีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จ้านวน 77

คน จากการศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อการควบคุมระดับฮีโมโกลบินเอ

วันซีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  ของคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลร้องกวาง  จังหวัดแพร่  ปี 2552  

ในผู้ป่วยเบาหวานจ้านวน 22 คน (4) โดยทีมสุขภาพ  ส่งเสริมผู้ป่วยให้ดูแลตนเอง โดยวิธีการ

สนับสนุน  ส่งเสริม  ชี แนะ การให้ความรู้  การดูแลตนเองอย่างถูกต้องและต่อเน่ือง  ภายหลังการ

เข้าโปรแกรม 6 เดือน  พบว่าผู้ป่วยมีความสามารถดูแลตนเอง ระดับสูง และระดับฮีโมโกลบินเอ

วันซี หลังทดลองต่้ากว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p < .05) ผู้วิจัยจึงได้น้า

โปรแกรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  มาขยายผลตามแนวคิดทฤษฎีการ

เผยแพร่นวัตกรรมของโรเจอร์ ( Roger, s theory diffusion  innovation based model,1995)

(5)  เพื่อเป็นการเผยแพร่และน้านวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรและสังคม   มีขั นตอน

ในการเผยแพร่   5 ระยะ  )(6)  ได้แก่ ระยะให้ความรู้ ,ระยะโน้มน้าว,ระยะตัดสินใจ,ระยะลงมือ

ปฏิบัติ,ระยะยืนยัน หรือการประเมินผล   ให้แก่ทีมสุขภาพ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อของ

โรงพยาบาลร้องกวางน้าโปรแกรมไปใช้ให้การเรียนรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2 ที่เข้ามารับการ

รักษา ในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลร้องกวาง ท้าให้ผู้ป่วยมีการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง

และต่อเน่ืองสามารถควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงกับเกณฑ์ปกติ    

การควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ด ีท้าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น  

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับน ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมงของผู้ป่วย

เบาหวานรายใหม่หลังได้รับโปรแกรมการดูแลตนเอง 

วิธีกำรศึกษำ:  การศึกษาครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational research) เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลของการควบคุมระดับของระดับน ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมงของผู้ป่วย

เบาหวานชนิดที่ 2  

 รายใหม่ที่ขึ นทะเบียนและรักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลร้องกวาง  จ้านวน 77 ราย ตั งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 -   30 กันยายน  2554   เคร่ืองมือที่ใช้ด้าเนินงานวิจัย คือ โปรแกรมการ
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ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบด้วยการดูแลตนเอง 4 ด้านได้แก่ การกิน

อาหาร  การกินยา  การออกก้าลังกาย การดูแลสุขภาพทั่วไป และแบบบันทึกค่าระดับน ้าตาลใน

เลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. ระยะให้ความรู้  เป็นระยะที่ทบทวนวรรณกรรมการน้าไปใช้และประสิทธิผลของโปรแกรม

การดูแลตนเองต่อการควบคุมระดับฮีโมโกลบินเอวันซีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของคลินิก

เบาหวานโรงพยาบาล ร้องกวาง จังหวัดแพร่ เสนอต่อทีมสุขภาพ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ด้านเนื อหา,ผลลัพธ์ที่ได้รับการทดสอบโปรแกรมแล้วว่ามีประสิทธิผลต่อการควบคุมระดับ

ฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

2. ระยะที่โน้มน้าว เป็นระยะที่น้าเสนอผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้โปรแกรม   

3. ระยะตัดสินใจ เป็นระยะที่ทีมสุขภาพประชุมทีมร่วมกันตัดสินใจ จะยอมรับ โปรแกรมไปใช้

ให้การเรียนรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  

4. ระยะ ลงมือปฏิบัติ เป็นระยะที่ทีมสุขภาพ น้าโปรแกรมการดูแลตนเอง 4 ด้าน ได้แก่ การกิน

อาหาร การกินยา  การออกก้าลังกาย การดูแลสุขภาพทั่วไป  ลงสู่การเรียนรู้ในคลินิก

เบาหวานของโรงพยาบาลร้องกวาง โดยการใช้สื่อบุคคลประกอบดว้ย พยาบาลผู้รับผิดชอบ

งานเบาหวาน  ให้การเรียนรู้เร่ืองโรคและแนวทางการรักษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ได้มี

การสะท้อนกลับข้อมูลค่าน ้าตาลในเลือดที่ตรวจให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  พร้อมทั งมีการทบทวน

ความรู้ตามโปรแกรมการดูแลตนเอง  การออกก้าลังกาย และการดูแลสุขภาพทั่วไป  มีการ

ติดตามผลระดับน ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง (FBS) หลังทราบผลน ้าตาล  

โภชนากรให้ความรู้เร่ืองอาหาร   เภสัชกรให้การเรียนรู้เร่ืองยาเบาหวาน ชนิดยา ฤทธิ์

ข้างเคียงของยา ครั งละ 30 นาที นัดติดตามทุก 1-2 เดือน/ครั ง 

5.    ระยะยืนยันหรือการประเมินผล เป็นระยะที่ผู้ศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมจาก

ผลการตรวจน ้าตาลในเลอืดหลงัอาหาร 8 ชั่วโมงของกลุ่มตัวอย่างทีรั่กษาในคลนิิกเบาหวาน

โรงพยาบาลร้องกวาง หลังเสร็จสิ นโปรแกรม 6 เดือนหากผลการตรวจน ้าตาลในเลือดหลัง

อาหาร 8 ชั่วโมงลดลง จะเป็นการยืนยันที่จะใช้โปรแกรมการดูแลตนเองต่อการควบคุมระดับ

หลังงดอาหาร 8 ชั่วโมงของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในงานประจ้าต่อไป 

ผลกำรศึกษำ: 

1. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั งหมด 77 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 56-60ปี (ร้อยละ 

40) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 50.6) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 80) ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม (ร้อยละ 53.3) รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2,000- 

5,000 บาท (ร้อยละ   56.7) ส้าหรับค่ารักษาพยาบาลทั งสองกลุ่ม ส่วนใหญ่ใช้บัตรประกัน

สุขภาพ (ร้อยละ 83.3)  

 2.  ระดับน ้าตาลในเลือดกอ่นได้รับโปรแกรมการดูแลตนเองสว่นใหญค่วบคุมระดับ

น ้าตาลไม่ได้ FBS มากกว่า 180 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (35คน) ควบคุมระดับน า้ตาลไดด้ี FBS อยู่

ในช่วง 70-130 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (9คน) หลังได้รับโปรแกรมการดูแลตนเองส่วนใหญค่วบคุม
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ระดับน ้าตาลดี FBS อยู่ในชว่ง 70-130 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (39คน) ควบคุมระดับน ้าตาลไม่ได้ 

FBS มากกวา่ 180 มิลกิรัมเปอร์เซ็นต ์(9คน) (รูปภาพที ่1) 

 

                           

 

 

3. ระดับน ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่งโมงหลังได้รับโปรแกรมการดูแลตนเอง ต่้า

กว่าก่อนการ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 1) 

 

ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับน ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่งโมงก่อนและหลัง

ได้รับโปรแกรมการดูแลตนเอง (n=77) 

ค่าเฉลี่ยระดับน ้าตาลในเลือด

หลังงดอาหาร 8 ชั่งโมง 

Mean SD t-test p-value 

                    ก่ อ น ไ ด้ รั บ

โปรแกรม 

199.9 73.9 8.07 .000*** 

                     ห ลั ง ไ ด้ รั บ

โปรแกรม 

141.2 47.9   

***p< .001 

 

อภิปรำย สรุป ข้อเสนอแนะ  

จากการที่ทีมสุขภาพตัดสินใจน้าโปรแกรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

ไปใช้ให้การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม,สอนเป็นรายบุคคล ส่งผลท้าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับ

การเรียนรู้จากโปรแกรมการดูแลตนเองจากทีมสุขภาพ กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกัน
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และกันภายในกลุ่ม (7) การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตัวอย่างอาหารจริงที่จัดให้ ท้าให้กลุ่ม

ทดลองประสบความส้าเร็จในการท้ากิจกรรมด้วยตนเอง ตามโปรแกรมที่จัดให้   (8) และขณะมา

ตรวจตามนัดทุกครั งพยาบาล มีการทบทวนความรู้ตามโปรแกรมในด้านต่างๆ หลังทราบผล

น ้าตาล พร้อมทั งได้รับการสนับสนุน ชี แนะ(9)  ก้าหนดจ้านวนปริมาณอาหารและแนะน้าอาหาร

แลกเปลี่ยนท้าให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการควบคุมอาหารที่ถูกต้องเพียงพอทั งปริมาณ

และคุณภาพ และเหมาะสมกับโรคส่งผลให้ระดับน ้าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด  

(10) ส่วนในด้านการกินยารักษาเบาหวานได้รับการประเมินการใช้ยาจากเภสัชกร ท้าให้กลุ่ม

ตัวอย่างได้ทราบฤทธิ์ของยาต่อการรักษาโรคเบาหวานและผลข้างเคียงของยา (11)  การดูแล

ตนเองด้านสุขภาพทั่วไป พยาบาลจะให้ข้อมูลและการสอน ชี แนะ หลังทราบผลน ้าตาล ท้าให้

กลุ่มตัวอย่างเห็นความส้าคัญการดูแลตนเองในด้านสุขภาพทั่วไป เน่ืองจากกลัวต่อการเกิดโรค

แทรกซ้อนและกลัวได้รับการรักษาโดยการฉีดอินสุลิน จึงควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของ

ตนเองให้ได้ใกล้เคียงปกติ (12)   

สรุป   กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 ที่ได้รับการสนับสนุน ชี แนะ ตามโปรแกรมการดูแลตนเอง 4 

ด้าน สามารถควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงท้าให้ทีมงานโรคไม่ติดต่ออ้าเภอร้องกวางใช้โปรแกรมดังกล่าวตั งแต่ปี 2553-จนถึงปัจจุบัน 
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