
ผลการใช้โปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ ๒ ที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7  ต่อ

ระดับน ้าตาลในเลือดสะสม
: กรณศึีกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลม

โตนด อ าเภอควนขนุน จังหวดัพทัลุง

ขวญัใจ  เพญ็น่ิม
สุจิตร์ พนูเกิด



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ต่อระดับน ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง และ
คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้คุม
น ้าตาลได้ไม่ดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพื่อ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกเบาหวาน



สมมติุฐานการวิจยั

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้คุมน ้าตาลได้ไม่ดีที่เข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มตามโปรแกรมปรับพฤติกรรม
สุขภาพ มีระดับน ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง
ลดลง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น



กรอบแนวคิดการวิจยั

• การจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้
• เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพใน

คลินิกโรคเบาหวาน
- แรงจูงใจ
- แผนการเปลี่ยนแปลง
- การจัดการสถานการณ์เสี่ยง

- Hba1C
- ดัชนีมวลกาย
- รอบเอว
- คุณภาพชีวิต



เกณฑค์ดัเขา้กล ุม่ตวัอยา่ง

1. อายุ ระหว่าง 40 - 65 ปี
2. ทั งเพศชายและหญงิโดยเพศหญงิไม่อยู่ระหว่างตั งครรภ์
3. ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรกัษาด้วยยาเม็ดลดน ้าตาลในเลือด 2 ชนิด

และไม่สามารถควบคุมคมุน ้าตาลในเลือดได้ดี
4. เป็นผู้ปว่ยเบาหวานที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7 ต่อระดับน ้าตาล

ในเลือดสะสม
5. สามารถพูด/สื่อสาร อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดว้ยตนเองอย่างเข้าใจ 
6. สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง
7. เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย และลงลายมือชื่อด้วยความเตม็ใจ



เกณฑค์ดักล ุม่ตวัอยา่งออก

1.มีระดับน ้าตาลในเลือด เกิน 250 mg/ dL
2. มีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเช่น ไตวายระยะสุดท้ายทีต่้องล้างไต 

ภาวะหัวใจล้มเหลวหลอดเลือดสมอง ภาวะเบาหวานขึ นตา
3. ความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมได้ (≥140/90 มม.ปรอท)
4. มีอาการทางจิตจนรบกวนความสามารถในการเข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้
5. ผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาที่หน่วยบริการอื่น
6. มีประสงค์ยุติเข้าร่วมการวิจัย



ขัน้ตอนด าเนินกิจกรรม

ครั งที่ สัปดาหท์ี่ ขั นตอนการจัดกจิกรรม ระยะเวลา

1 2 เก็บข้อมูลก่อนการรวมกลุ่ม,กิจกรรมครั งที่
1 และ วีดีโอตอนที่ 1

3 ชม.

2 2 กิจกรรมกลุ่มครั งที่ 2 และ วีดีโอตอนที่ 2 3 ชม.

3 4 กิจกรรมกลุ่มครั งที่ 3 และ วีดีโอตอนที่ 3 3 ชม.

4 8 กิจกรรมกลุ่มครั งที ่4 3 ชม.

5 12 กิจกรรมกลุ่มครั งที ่5 3 ชม.

6 16 กิจกรรมกลุ่มครั งที ่6 3 ชม.



กิจกรรมครัง้ท่ี 1 ตัง้ใจเปลี่ยน

- สอบถามและเชิญชวยเข้าร่วมการวิจัย ก่อนเริ่มด้าเนินการกลุ่ม
ครั งแรก

- วัดความดัน ชั่งน ้าหนัก วัดรอบเอว

- ท้าแบบสอบถามและแบบประเมินการวิจัย 



กิจกรรมครัง้ท่ี 2 วางแผนเปลี่ยน

- ทบทวนกิจกรรมครั งที่ 1 ที่สมาชิกวางแผนในการเปลี่ยนแปลง

- แลกเปลี่ยนการวางแผนเปลี่ยน

- มีการบันทึก การกินและลดปริมาณข้าว

- การจัดการสิ่งแวดล้อม บอกคนในครอบครัวผลคนรอบข้าง

- หาวิธีการออกก้าลังกาย เช่น การแกว่งแขน การเดิน การปั่น
จักรยาน



กิจกรรมครัง้ท่ี 3 หยดุความเส่ียง

- ทบทวนกิจกรรมครั งที่ 2

- แลกเปลี่ยนการวางแผนเปลี่ยน

- การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน

- การออกก้าลังกาย แบบแกว่งแขน การเดิน ปั่นจักรยาน



สถานการณเ์ส่ียง

- ช่วงงานศพ มีของที่น่ากินหลายอย่าง ไม่สามารถลดอาหารได้

- ถ้าไม่กินเวลามีเพื่อนชวน รู้สึกเกรงใจ

- มีคนบอก  กินไปเถอะ ตายไปแล้วก็ไม่ได้กิน

- มีการลืมกินยาเป็นบางวัน  



ค าพดูสรา้งพลงัใจ

- จะไม่เป็นอย่างพ่อ  (พ่อถูกตัดขาเนื่องจากเบาหวาน)

- จะอยู่ดูหน้าหลาน

- จะใส่ชุดสวยวันแต่งงานของลูก

- เราต้องไม่เพิ่มปริมาณในการกินยา



การจดัการสถานการณเ์ส่ียง

- เตือนตัวเอง  หักห้ามใจตัวเอง
- วางแผนไว้ก่อนออกไปท้างาน หรืองานต่าง ๆ
- คนในครอบครัวช่วย โดยร่วมมือควบคุมอาหารและออกกา้ลัง

กาย
- มีการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน



กิจกรรมครัง้ท่ี 4 แลกเปล่ียนประสบการณ์

ท่ีท าได ้ท าไมไ่ด้

สิ่งที่ท้าไม่ได้
- การออกก้าลังกายบางคนท้าได้ไม่สม่้าเสมอ
- ยังต้องกินข้าวมาก เพราะมีความรู้สึกว่าไม่อิ่ม ไม่มีแรง
สิ่งที่ท้าได้
- จะกินอะไร จะคิดถึงว่าจะส่งผลกับโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ไหม
- ลดน ้ามัน ไขมัน ลดเครื่องปรุง ในการท้ากับข้าว
- กินผักในปริมาณเพิ่มจากเดิม



กิจกรรมครัง้ท่ี 5 กล ุม่แลกเปลี่ยนเรียนร ู้

และเสรมิทกัษะ

- สมาชิกกลุ่มทบทวนการบา้นของแต่ละคน
- ติดตามการบ้านของสมาชิก
- สมาชิกเรียนรู้ความส้าเร็จและไม่ส้าเร็จในการปรับพฤติกรรม
- จัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง พลังงานที่ร่างกายต้องการ, สัดส่วนการ

รับประทานอาหาร



กิจกรรมครัง้ท่ี 6 กล ุม่แลกเปลี่ยนเรียนร ู้

และปิดกล ุม่

- จัดกิจกรรมผ่อนคลาย ออกก้าลังกาย
- ทบทวนวัตถุประสงค์ ทบทวนกติกากลุ่ม
- ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดการสถานการเสี่ยง

การออกก้าลังกาย
- สรุปการตั งแต่ครั งที่ 1 ถึงครั งที่ 5
- ชื่นชมให้ก้าลังใจแก่สมาชิก 
- ปิดกลุ่ม



ผลการวิจยั

1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
เป็นบางครั ง ร้อยละ 50 มีอาการไม่ค่อยมีสมาธิ มีสมาธิน้อยลงเป็น
บางครั ง  มีอาการหงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจเป็นบางครั ง



ผลการวิจยั

2.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1-3 ปี   

7-9 ปี และ 10 ปีขึ นไป ร้อยละ 30

มีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 50 มีภาวะไขมันในเลือดสูง

ร้อยละ 100 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา ระดับการมองเห็น ปกติ 
ตรวจตาครั งสุดท้าย ภายใน 1 ปี  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระบบประสาท  
ไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่มีปัญหาแผลที่เท้า เท้าผิดรูป  ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต



ผลการวิจยั

3.จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลตัวเองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยมีการรับรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวานน้อย  สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความส้าคัญ
ของระดับน ้าตาลในเลือด   ไม่กังวลกับผลของน ้าตาลสะสม  หลังจาก
เข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ น  
ในเรื่องของโรคแทรกซ้อน มีความเข้าใจในค่าน ้าตาลสะสมในเลือด 
ของตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองในการส่งเสริมการควบคุมระดับ
น ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน



ผลการวิจยั

4.กลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ มีค่า HbA1c> 7% ร้อย
ละ 100 ค่าดัชนีมวยกายระหว่าง 25-29.99kg/m2ร้อยละ๕๐ 

กลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ มีค่า HbA1c< 7% ร้อย
ละ ๕0 ค่าดัชนีมวยกายระหว่าง  25-29.99kg/m2 ร้อยละ 60



ผลการวิจยั

5.กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่  ค่า Hba1c มีค่าเพิ่มขึ น และ
ลดลง ร้อยละ 50   ค่าดัชนีมวลกายมีค่าลดลง ร้อยละ 40 รวบเอวมี
ค่าเท่าเดิม ร้อยละ 40

๖. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่ามิติการเป็นภาระทางสังคม 
และมิติเพศสัมพันธ์ เพิ่มขึ นร้อยละ ๙๐.๐๐ , ๗๐.๐๐ ตามล้าดับ  มิติ
การควบคุมเบาหวาน เพิ่มขึ นน้อยที่สุดคือร้อยละ ๕๐.๐๐ส่วนคุณภาพ
ชีวิตมิติความวิตกกังวลลดลง ร้อยละ ๒๐.๐๐



ขอ้เสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส้าหรับคลินิกเบาหวาน ต่อระดับ
น ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย และ
รอบเอว ของผู้ป่วยเบาหวานชนดิที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ 
ในขนาดกลุ่มทดลองที่มีจ้านวนผู้ป่วยมากกว่านี  เพื่อจะ
ได้มีอ้านาจทางสถิติที่น่าเชื่อถือ



ขอ้เสนอแนะ

2. ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส้าหรับคลินิกเบาหวาน ในผู้ป่วยกลุ่ม
อื่นๆ เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เสีย่งต่อการเป็น
โรคเบาหวาน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื อรัง  ใน
ชุมชน เป็นต้น



24นพ.โสภณ เมฆธน ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ

สวัสดีคะ



 
ผลการใชโ้ปรแกรมการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที่ ๒ ทีม่คี่า HbA1C 

มากกว่ารอ้ยละ 7  ตอ่ระดบัน้้าตาลในเลอืดสะสม  
: กรณศีกึษา โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตา้บลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนนุ จงัหวดัพัทลงุ 

 

 

 

 
 
 
 

ขวญัใจ  เพญ็นิม่ 
สุจติร ์ พนูเกดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต้าบลแหลมโตนด อา้เภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ 

 



กิตติกรรมประกาศ 
  

 งานวิจัยเรื่องผลการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่มีค่า 
HbA1C มากกว่าร้อยละ 7  ต่อระดับน้้าตาลในเลือดสะสม : กรณีศึกษา อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขอขอบพระคุณนายแพทย์ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล ที่ได้แนะน้าเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแหลมโตนด 
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
 ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งท่านที่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ ที่ได้กรุณา
ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นเตือน และเป็นก้าลังใจที่ส้าคัญยิ่งตลอดมาจนการศึกษาครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย 
  

 
ขวัญใจ  เพ็ญนิ่ม และสุจิตร์  พูนเกิด 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องผลการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ ๒ ที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7  ต่อระดับน้้าตาลในเลือดสะสม : กรณีศึกษา อ้าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุงประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมน้้าตาลในกระแสเลือดได้ไม่ดี
ที่มารับบริการ เขตพ้ืนที่ รพ.สต.แหลมโตนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุม
น้้าตาลในกระแสเลือดได้ไม่ดีที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน เขตพ้ืนที่ รพ.สต.แหลมโตนดที่เข้าเกณฑ์การคัด
เข้า จ้านวน 10 คน ระยะเวลาในการวิจัย (duration of study) กันยายน 2559 – มีนาคม 2560 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล (Statistical analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบาย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ เพ่ือศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ส้าหรับคลินิกเบาหวานต่อระดับน้้าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ผู้คุมน้้าตาลได้ไม่ดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพในคลินิก
เบาหวาน 
  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมากเป็นบางครั้ง ร้อยละ 50 มี
อาการไม่ค่อยมีสมาธิ มีสมาธิน้อยลงเป็นบางครั้ง  มีอาการหงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจเป็นบางครั้ง  
และอาการรู้สึกเบื่อ เซ็ง แทบไม่มี ร้อยละ 60 ส่วนอาการไม่อยากพบปะผู้คนแทบไม่มี ร้อยละ 90 
 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1-3 ปี 7-9 ปี และ10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
30 มีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 50 มีภาวะไขมันในเลือดสูงมากที่สุด ร้อยละ 100 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ดังต่อไปนี้ ภาวะแทรกซ้อนทางตา  ระดับการมองเห็น ปกติ ร้อยละ 100 ตรวจตาครั้งสุดท้าย ภายใน 1 ป ี
ร้อยละ 100 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระบบประสาท ร้อยละ 100 ไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 100 ไม่มี
ปัญหาแผลที่เท้า เท้าผิดรูป ร้อยละ 100 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 100 

3. จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลตัวเองของกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานน้อย  สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
ความส้าคัญของระดับน้้าตาลในเลือด   ไม่กังวลกับผลของน้้าตาลสะสม  หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า 
ผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ้นในเรื่องของโรคแทรกซ้อน มีความเข้าใจในค่าน้้าตาลสะสมในเลือด
ของตนเอง   พฤติกรรมการดูแลตนเองในการส่งเสริมการควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน 

4. กลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ มีค่า HbA1c> 7% ร้อยละ 100 ค่าดัชนีมวยกาย
ระหว่าง 25-29.99kg/m2ร้อยละ๕๐ รองลงมาค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.50-22.99 kg/m2 ร้อยละ ๓0 
ค่ารอบ >80 ซม. ร้อยละ 70และค่ารอบเอว<๘๐ซม.ร้อยละ 30  กลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่วน
ใหญ่ มีค่า HbA1c< 7% ร้อยละ ๕0 ค่าดัชนีมวยกายระหว่าง  25-29.99kg/m2 ร้อยละ 60 รองลงมาค่า
ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.50-22.99 kg/m2 ร้อยละ ๓0 และค่ารอบเอว >8๐ซม. ร้อยละ 70 

5. กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่  ค่า Hba1c มีค่าเพ่ิมข้ึน และลดลง ร้อยละ 50   ค่าดัชนี
มวลกายมีค่าลดลง ร้อยละ 40 รวบเอวมีค่าเท่าเดิม ร้อยละ 40 

๖. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่ามิติการเป็นภาระทางสังคม และมิติเพศสัมพันธ์ เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ ๙๐.๐๐ , ๗๐.๐๐ ตามล้าดับ  มิติการควบคุมเบาหวาน เพ่ิมขึ้นน้อยที่สุดคือร้อยละ ๕๐.๐๐ ส่วนคุณภาพ
ชีวิตมิติความวิตกกังวลลดลง ร้อยละ ๒๐.๐๐ 
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บทที ่1 
บทน า 

1. ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 

 โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ   ซึ่งหากดูแลสุขภาพ
ไม่ดีจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย   ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจ
ของผู้ป่วยและครอบครัว   จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 – 
2547 และครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 2552 พบว่าความชุกโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในปี 
พ.ศ. 2552 (ร้อยละ 6.9) ไม่แตกต่างจากป ีพ.ศ. 2547 (ร้อยละ 6.85)   และพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ
การรักษา มีเพียงร้อยละ 28.5 เท่านั้นที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดได้  (ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557 : 8)  และจากการสรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2557 ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน พบว่า   อัตราความชุกของ
โรคเบาหวานในปี  2554 เพ่ิมขึ้นเป็น 1.36 เท่า ในปี 2557   (2,938.63 และ 3,996.36 ต่อแสน
ประชากรตามล าดับ)   ด้านอุบัติการณ์ของการเกิดโรคก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน จาก 361.15 ต่อแสนประชากร ในปี 
2554  เป็น 390.39 ต่อแสนประชากร ปี 2557 (ทัธสภัส  มณีชาตรี , 2557)   โดยในพ้ืนที่ของอ าเภอ
ควนขนุนจากรายงานทางระบาดวิทยาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่า อัตราความชุกของ
โรคเบาหวานในปี 2553 – 2557  เพ่ิมขึ้น  1.4 เท่า   (4,032.22 เป็น 5,622.23 ต่อแสนประชากร)  
อัตราอุบัติการณ์ มีแนวโน้มลดลง จาก 813.74 เป็น 377.38 ต่อแสนประชากร ( 2553 และ 2557 
ตามล าดับ) (ศิริมาศ  รุยไกรรัตน์ , 2557) 

 การด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนขนุน ได้ให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเปิดคลินิกบริการเฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกแห่ง  โดยมี
พยาบาลเวชปฏิบัติและบุคลากรอื่นร่วมให้บริการตามแนวทางที่ก าหนด   และมีกิจกรรมบริการเสริมสร้างการ
จัดการตนเองสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น คลินิกไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรค และ หนึ่งต าบลหนึ่งโครงการภายใต้การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS)  
แม้ว่าหน่วยบริการจะจัดระบบบริการที่เน้นบริการเฉพาะและกิจกรรมเสริม แต่จากการประเมินผลลัพธ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานก็พบว่า ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  นั้นคือ ผู้ป่วยเบาหวานมีการคุมระดับน้ าตาล
ได้ตามท่ีก าหนด (Hba1c <7 mg%)  ร้อยละ 36.31  จากเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 40   และพบว่าผู้ป่วย
เบาหวานที่เข้ารบัการรักษา มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 41.30   โดยมีภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 52.75 
ภาวะแทรกซ้อนทางตา  ร้อยละ 9.15 และการถูกตัดอวัยวะร้อยละ 0.20  ของผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งหมด 
จะเห็นได้ว่าแม้การจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  และการจัด
กิจกรรมเสริม ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน  ยังไม่สามารถท่ีจะท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีการจัดการตนเองได้ดี
อันจะส่งผลต่อค่าน้ าตาลในกระแสเลือด และการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค  ซึ่งน าไปสู่การคุกคามการด าเนิน
ชีวิตของผู้ป่วย และเป็นปัญหาในการจัดการของระบบบริการสุขภาพ ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 

 การที่จะให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือ
ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนั้น  จ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างเป็นระบบ  ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างหนึ่ง คือ การดูแล
ตนเองของผู้ป่วย  (Self management support)  ที่ก าหนดไว้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ 
Wagner’s Chronic Care Model (CCM)  (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. 2557 : 115)   และ
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เนื่องด้วยโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สาเหตุการป่วยนอกจากพันธุกรรมแล้ว  ก็มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์บ่งชี้ว่าการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องในวิถีชีวิตประจ าวัน ตลอดจนลักษณะของสิ่งแวดล้อม ก็
เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ส านักโรคไม่ติดต่อ . 2552 : 4)  ซึ่งการที่ผู้ป่วยเบาหวานจะเกิด
การดูแลตัวเองได้นั้น  จะอาศัยการจัดกิจกรรมสุขศึกษาในรูปแบบของการให้ความรู้  เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ไม่สามารถที่ประสบผลส าเร็จได้  เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักไม่ได้ท าในสิ่งที่ตนเองรู้ว่าดี  
(ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล . 2556 : 4)   แต่ต้องอาศัยการเสริมพลังจากบุคลากรผู้ให้บริการให้ผู้ป่วยรับรู้
ความเคยชินจนน าไปสู่การวางแผนการปรับพฤติกรรมสุขภาพ  และ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ  ดังนั้นการน าโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพมาทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานที่มารับ
บริการที่คลินิกโรคไม่ติดต่อเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ครั้งนี ้ ก็เพ่ือต้องการให้ผู้ป่วยเบาหวานมีการจัดการตนเอง  สามารถที่จะควบคุมระดับน้ าตาลในกระแส
เลือดของตนเองได้ตามความคาดหวัง  และเป็นไปตามตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ถูกก าหนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network (TCEN)  กล่าวคือ 
ระดับ Fasting blood Sugar ในผู้ป่วยเบาหวาน อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้คือ ≥ 70 mg/dl และ ≤ 130 
mg/dl หรือ มีระดับ Hba1c < 7mg% (สมเกียรติ โพธิสัตย์ , วรนุตร  อรุณรัตนโชติ.2552)  รวมถึงอัตรา
ความชุกของภาวะน้ าตาลในเลือดสูงในผู้ป่วยเบาหวานไม่เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ.2557 ) ซึ่งผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วย ตลอดไปถึงระบบบริการสาธารณสุขในการพัฒนาคลินิก NCD ผ่านเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ  
โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 4 ที่ก าหนดให้มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
องค์ประกอบหลักที่  6 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน (ส านักโรคไม่ติดต่อ. 2556) และสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ  (คปสอ.) อ าเภอควนขนุน ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตัวชี้วัด คลินิก 
NCD ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 ทุกองค์ประกอบ (คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ
อ าเภอควนขนุน. 2557 : 1)    

2. วตัถปุระสงค์ของการวจิยั  

เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพต่อระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง และ
คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้คุมน้ าตาลได้ไม่ดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรม
สุขภาพในคลินิกเบาหวาน 

3. สมมติฐานการวิจัย 

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้คุมน้ าตาลได้ไม่ดีที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามโปรแกรมปรับพฤติกรรม
สุขภาพ มีระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดงลดลง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยผลการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่มีค่า HbA1C 
มากกว่าร้อยละ 7  ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม : กรณีศึกษาพ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การจดักจิกรรมกลุม่เรียนรูเ้พือ่ปรบั
พฤตกิรรมสขุภาพในคลนิิกโรคเบาหวาน 

- แรงจูงใจ 
- แผนการเปลี่ยนแปลง 
- การจัดการสถานการณ์เสี่ยง 

 
 

- Hba1C 
- ดัชนีมวลกาย 
- รอบเอว 
- คุณภาพชีวิต 
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บทที ่2 

ทฤษฏ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจัยเรื่องผลการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่มีค่า 
HbA1C มากกว่าร้อยละ 7  ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม : กรณีศึกษาพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมเนื้อหา
ต่อไปนี้ 
 1. โรคเบาหวาน 
 ๒. การปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

๓. การจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกโรคเบาหวาน 
๔. คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน 

 ๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
๑. โรคเบาหวาน 

 1.1 ความหมาย 
 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัย    และการแบ่งประเภทของโรคเบาหวาน     (The  Expert  
Committee  on  the  Diagnosis  and  Classification  of  Diabetes  Mellitus, 2543  อ้างใน ภาวนา  
กีรติยุตวงศ์, 2544) ได้ให้ค าจ ากัดความของโรคเบาหวานดังนี้ 
         โรคเบาหวาน  (Diabetes  Mellitus)  เป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเมตตาบอริสึม  แสดง
อาการโดยมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง  ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดปกติของการหลั่งอินซูลิน  และ/หรือการออก
ฤทธิ์ของอินซูลิน  ภาวะที่ระดับน้ าตาลในเลือดสูงอย่างเรื้อรัง  ท าให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะในร่างกายระยะ
ยาว  เกิดการเสียหน้าที่  และอวัยวะที่ส าคัญหลายอวัยวะท างานล้มเหลว  ได้แก่  ตา  ไต  หัวใจ  ระบบ
ประสาท  และหลอดเลือด 

 1.2  สาเหตุและโอกาสที่ท าใหเ้กดิโรคเบาหวาน 

  1.2.1 สาเหตุจากพันธุกรรม  เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดเบาหวานทั้งชนิดพ่ึงพาอินซูลิน (Insulin  
dependent  diabetes, IDDM) และชนิดไม่พ่ึงพาอินซูลิน Non-insulin  dependent  diabetes 
mellitus, NIDDM) ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ 
   1) พันธุกรรมในโรคเบาหวานชนิดพึ่งพาอินซูลิน  มีความสัมพันธ์กับระบบแอนติเจน
ของเม็ดโลหิตขาว (Human  leukocyte  antigen, HLA) HLA  ที่พบมากในผู้ป่วยเบาหวานได้แก่  HLA-B  , 
BLA-DR  ผู้ที่มี HLA  มีแนวโน้มเกิดการอักเสบเรื้อรังที่ตับอ่อน ภายหลังการติดเชื้อ  ไวรัสบางตัวท าให้ -cell  
ถูกท าลายและเสื่อมสมรรถภาพจนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ 
   2) พันธุกรรมในโรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินไม่มีความสัมพันธ์กับ HLA แต่มี
ความสัมพันธ์กับความอ้วน  อายุที่เพ่ิมข้ึน และการรับประทานอาหารรสหวานจัด 
  ๑.๑.๒ สาเหตุอ่ืนที่มีโอกาสท าให้เกิดโรคเบาหวาน    เบาหวานสืบทอดทางพันธุกรรมได้ก็จริง  
แต่ผู้ที่มีญาติสายตรง (พ่อ แม่  พ่ี น้อง เป็นเบาหวาน)  ไม่จ าเป็นต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน     ซึ่งมีปัจจัย
เสี่ยงอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้แก่ 
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   ๑) ความอ้วน  การไม่ออกก าลังกาย  ความเครียด  ท าให้การตอบสนองของเนื้อเยื่อ
ร่างกายต่ออินซูลินไม่ด ี
   2) ผู้สูงอายุ  การสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินลดลง  
   3) โรคของตับอ่อน เช่น ตับอ่อนอักเสบ  ได้รับการผ่าตัดตับอ่อน 
   4) การติดเชื้อไวรัสบางชนิด  เช่น หัด  หัดเยอรมัน  คางทูม  ซึ่งมีผลต่อตับอ่อน 
   5) การได้รับยาบางชนิด สเตียรอยด์  ยาขับปัสสาวะ  ยาคุมก าเนิดบางชนิดท าให้มี
การสร้างน้ าตาลมากขึ้น หรือการตอบสนองของอินซูลินไม่ดี 
   6) การตั้งครรภ์  เนื่องจากมีการสร้างฮอร์โมนจากรกหลายชนิดซึ่งมีผลยับยั้งการ
ท างานของอินซูลิน 

 1.3  ประเภทของเบาหวาน (Classification of  Diabetes  Mellitus) 

 องค์การอนามัยโลก โดย Expert  committee  on  The Diagnosis  and  Classification  of  
Diabetes  Mellitus ปี พ.ศ. 2543 ได้แบ่งประเภทของเบาหวานตามลักษณะทางคลินิก (Clinical  classes)  
โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท  คือ 

   ๑.๓.๑ โรคเบาหวานประเภทที่ 1  (Type1 Diabetes)  หรือประเภทพ่ึงอินซูลิน (Insulin  
dependent  diabetes  mellitus, IDDM)  ซึ่งเดิมเคยเรียกว่า โรคเบาหวานในเด็ก (Juvenile  onset  
diabetes)  โรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากเบต้าเซลล์ในตับก่อนมีจ านวนน้อยหรือเกือบไม่มีเลย  ท าให้ไม่สามารถ
ผลิตอินซูลินได้ ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ที่อายุไม่เกิด  40  ปี  พบได้ทั้งเพศชายและหญิงใน
จ านวนใกล้เคียงกัน  อาการของโรคจะเกิดข้ึนกะทันหันและรุนแรง  ผู้ป่วยมักมีรูปร่างผอมหรือน้ าหนักตัวลดลง
อย่างรวดเร็ว  และพบว่าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับ HLA  ผู้ป่วยประเภทนี้จ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการ
ฉีดอินซูลินทุกวัน  มิฉะนั้นอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนมีอันตรายถึงชีวิตได้ง่าย  โดยเฉพาะภาวะกรดคีโตนคั่ง ใน
เลือด  (diabetic  Ketoacidosis, DKA) 

  1.3.2  โรคเบาหวานประเภทที่ 2  (Type2  Diabetes  )  หรือประเภทไม่พ่ึงอินซูลิน  (Non-
insulin  dependent  diabetes  mellitus, NIDDM)  ซึ่งเดิมเคยเรียกว่า โรคเบาหวานผู้ใหญ่ (Maturity 
onset  diabetes) โรคเบาหวานชนิดนี้  พบมากที่สุดประมาณร้อยละ  95-97  ของผู้ป่วยเบาหวานใน
ประเทศไทย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอ้วน  มีประวัติเป็นเบาหวานในครอบครัว  อายุมากกว่า 40 ปี ตับอ่อนยังพอ
ผลิตอินซูลินได้บ้างแต่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินในระยะแรกอาจรักษาได้ด้วยการควบคุมอาหารหรือยาเม็ดลด
ระดับน้ าตาล  แต่เมื่อเป็นนาน ๆ ในผู้ป่วยบางรายมีเบต้าเซลล์เสื่อมหน้าที่ท าให้ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดีอาจ
จ าเป็นต้องฉีดอินซูลิน 
  1.3.3 โรคเบาหวานชนิดอื่นๆ  (Other  specific  type)  ได้แก่  โรคเบาหวานที่เกิดจากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรมของเบต้าเซลล์  (Genetic  defects  of  -cell  function ) โรคเบาหวานที่เกิดจาก
ความผิดปกติทางพันธุกรรมจากการออกฤทธิ์ของอินซูลิน  (Genetic  defects  of  insulin  action  ) 
โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของตับอ่อน  (Diseases  of  the  exocrine  pancreas)  โรคเบาหวานที่เกิดจาก
โรคทางต่อมไร้ท่อ  (Endocrinopathies)  โรคเบาหวานที่เกิดจากยาหรือสารเคมี  (Drug - or chemical - 
induced)  โรคเบาหวานที่เกิดจากการติดเชื้อ  (Infection)  โรคเบาหวานที่เกิดจากระบบอิมมูนที่พบไม่บ่อย  
(Uncommon  forms  of  immune-mediated  diabetes)  และโรคเบาหวานที่มีความสัมพันธ์กับโรคทาง
พันธุกรรมอ่ืนๆ  (Other  genetic  syndromes  sometimes  associated  with  diabetes) 
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  1.3.4 โรคเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ (Gestationaldiabetes mellitus  : GAM)  
โรคเบาหวานชนิดนี้ผู้ป่วยจะไม่เคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวานมาก่อน  ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมน
จากรกซึ่งมีฤทธิ์ต้านอินซูลิน  เป็นผลให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลิน  ถ้าไม่สามารถเพ่ิมการสร้างอินซูลินให้
เพียงพอ  จะท าให้เกิดเป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ได้ หลังคลอดมักจะพบว่าอาการโรคเบาหวานหายไป
แต่จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้มาก  จึงควรมีการตรวจเช็คเป็นระยะและมีพฤติกรรมที่ป้องกัน
การเกิดเบาหวาน 

 1.4  อาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน 

         คนปกติก่อนรับประทานอาหารเช้าจะมีระดับน้ าตาลในเลือด (Plasma  glucose) 70-110 
มก./ดล.  และหลังรับประทานอาหารแล้ว 2 ช.ม. ระดับน้ าตาลจะไม่เกิน 140  มก./ดล. ผู้ป่วยที่ระดับ
น้ าตาลไม่สูงมาก   อาจไม่มีอาการอะไร  การวินิจฉัยโรคเบาหวานจะท าได้จากการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด  
อย่างไรก็ตามระดับน้ าตาลที่สูงกว่าปกติเป็นระยะเวลานาน  ๆ สามารถท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังได้ 

        อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานมีทั้งส่วนที่เป็นผลจากภาวะน้ าตาลสูงโดยตรง  และส่วนที่
เป็นอาการเนื่องมาจากโรคแทรกซ้อน ได้แก่ 
  ๑) ปัสสาวะบ่อยและมาก  ปัสสาวะกลางคืน  คนปกติถ้าไม่ดื่มน้ ามาก่อนนอน มักจะไม่ต้องลุก
มาปัสสาวะกลางดึกหรือปัสสาวะอย่างมาก  1 ครั้ง ในผู้ป่วยเบาหวานเมื่อระดับน้ าตาลสูงมากเกิน
ความสามารถของไตในการกั้นมิให้น้ าตาลออกมาในปัสสาวะ (พลาสมากลูโคสในเลือดสูงมากกว่า  180 มก./
ดล.)  จะมีน้ าตาลออกมากับปัสสาวะซึ่งจะดึงน้ าตาลมา  ท าให้สูญเสียน้ าไปด้วย  จึงมีปัสสาวะมากกว่าคนปกติ  
ท าให้ต้องลุกข้ึนมาปัสสาวะกลางดึกหลายครั้ง  และอาจพบว่าปัสสาวะมีมดตอม 
  2) คอแห้ง กระหายน้ า  ดื่มน้ ามาก  ซึ่งเป็นผลจากการที่ร่างกายสูญเสียน้ ามากทางปัสสาวะ 
  ๓) หิวบ่อย  รับประทานจุ  แต่น้ าหนักลด  อ่อนเพลีย  เนื่องจากร่างกายน าน้ าตาลกลูโคสไปใช้
เป็นพลังงานไม่ได้เพราะอินซูลินไม่เพียงพอ จึงมีการสลายพลังงานออกมาจากไขมันและกล้ามเนื้อ 
  ๔) ถ้าเป็นแผลจะหายยาก  มีการติดเชื้อตามผิวหนัง เกิดฝีบ่อย เนื่องจากน้ าตาลสูงท าให้
ความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการก าจัดเชื้อโรคลดลง 
  ๕) มีคันตามผิวหนัง มีการติดเชื้อรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องคลอดของผู้ป่วยเพศหญิง
สาเหตุของอาคารคันเกิดขึ้นได้หลายอย่าง เช่น  ผิวหนังแห้งเกินไป  หรือการอักเสบของผิวหนัง  ซึ่งพบได้ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 
  6) ตาพร่ามัว   การที่ตาพร่ามัวในผู้ป่วยเบาหวาน  มีสาเหตุหลายประการ เช่น อาจเป็นเพราะ
สายตาเปลี่ยน  (สายตาสั้นลง)  มีน้ าตาลในเลือดสูงและน้ าตาลไปคั่งอยู่ในตาอาจเกิดจากต้อกระจก  หรือจอตา
ผิดปกติจากโรคเบาหวาน 
  7) ชาปลายมือปลายเท้า  หย่อนสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากน้ าตาลที่สูงมากๆท าให้
เส้นประสาทเสื่อม  เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย เพราะไม่รู้สึกกว่าจะทราบแผลก็ลุกลามมาก  ติดเชื้อได้ง่าย  รวมทั้ง
สมรรถภาพลดลง 
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 1.5  การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน  

         การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานจะท าในกรณี  ดังนี้  

ผู้มีอาการของโรคเบาหวาน  เช่น  หิวน้ าบ่อย  ปัสสาวะบ่อย  น้ าหนักลด  อ่อนเพลีย  รับประทานมาก  ตามัว  
แผลหายช้า  หรือมีประวัติติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  ติดเชื้อผิวหนัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเชื้อรา 

1) ผู้มีอายุ  35  ปี  หรือมากกว่า  (ถ้าผลตรวจปกติให้ตรวจทุกปี) 
2) ผู้ที่ไม่มีอาการ  แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน  (ถ้าผลตรวจปกติให้ 

ตรวจทุกปี)  ได้แก่ 
1. ประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน  (First  degree  relatives)   
2. น้ าหนักเกิน  (BMI  25 กก/ม2 ) 
3. ประวัติ  IGP (Impaired  glucose  tolerance)  หรือ IFG (Impaired  fasting  

glucose) 
4. ความดันโลหิตสูง ( 140/90 มม.ปรอท) 
5. HDL-cholesterol  35 มก./ดล.  และ/หรือ  Triglyceride  250 มก./ดล. 
6. ประวัติคลอดลูกน้ าหนักเกิน  4  กก.  หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  

Gestational diabetes 
7. Polycystic  ovary  syndrome  หรือ  Acanthosisnigricans 
๘. การขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ หรือท างานที่ไม่ได้ออกแรงมาก  

(Physical  inactivity) 
            การตรวจ  Screening  ที่ต้องการการตรวจซ้ า  และประเมินผลเพ่ิมเติมถ้าพบว่า  FPG  
(Fasting  plasma  glucose)  หลังการอดอาหารนาน  8  ชั่วโมง   110  มก./ดล. Random  plasma  
glucose   160  มก./ดล.  หรือ  Random  capillary  whole  blood  glucose    140  มก./ดล.         
เมื่อผลดังกล่าวให้ตรวจ FPG ซ้ าอีก  1-2  ครั้ง 
            การท า  Oral  glucose  tolerance  test 
ให้ผู้ถูกทดสอบรับประทานอาหารตามปกติ  ที่มีคาร์โบไฮเดรตมากกว่า  150  กรัมอย่างน้อย  3  วัน  มี
กิจวัตรประจ าวันตามปกติ  ไม่ได้อยู่ในช่วงเจ็บป่วย  หรือมีภาวะ  Stress อ่ืนๆ  อายุน้อยกว่า  50  ปี  ไม่ได้
รับยาที่มีผลต่อ glucose  tolerance เช่น Steroid, ยาคุมก าเนดิ, ยาขับปัสสาวะ, Beta  blocker, Nicotinic  
acid  และ Dilantin  เป็นต้น 

1. ทดสอบตอนเช้า  โดยงดอาหารข้ามคืน  อย่างน้อย  8  ชั่วโมง 
2. เจาะเลือดตรวจ FPG 
3. รับประทาน  75  กรัมกลูโคส  ในน้ า  300  มล.  ในเวลา  5  นาที 
4. เจาะเลือดตรวจ FPG  ในเวลา 2 ชั่วโมงถัดมา 

  การวนิจิฉยัโรคเบาหวาน มี  3  วิธีได้แก่ 
1. FPG  126 มก./ดล. 
๒. Casual (Random) plasma glucose  200 มก./ดล.  ร่วมกับมีอาการของ

โรคเบาหวาน 
                    ๓. plasma glucose  ที่  2  ชั่วโมง  หลังจากท า  Oral  glucose  tolerance  test 
(OGTT)  200 มก./ดล. 
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ถ้าค่าที่ใช้ในการวินิจฉัยแต่ละวิธีข้างต้น  อยู่ในเกณฑ์ของโรคเบาหวาน  ควรตรวจในวันอื่นอีก  1  ครั้ง  เพ่ือ
ยืนยันการวินิจฉัย  ยกเว้นกรณีท่ีมี plasma glucose สูง  อาการชัดเจน  ร่วมกับมี  Acute  metabolic  
decompensation ในการตรวจซ้ า  ถ้าค่า FPG  126 มก./ดล.  ให้วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 
ตารางที ่ 1  การวินิจฉัยโรคเบาหวาน, Impaired  fasting  glucose (IFG), Impaired  glucose  
tolerance (IGT) 
 

ปกติ                                   IFG                      IGT                           เบาหวาน 
FPG(มก./ดล.)                       110              110-125                        126 
OGTT  2- h PG (มก./ดล.)      140               140-199                        200 
RandomPG (มก./ดล.)           160                                                    200 

ที่มา : วิทยา  ศรีดามา, 2545   
   
  1.6  หลกัการดูแลรกัษา  และควบคมุโรคเบาหวาน 
        1.6.1  หลักการดูแลรกัษาโรคเบาหวาน 
 เนื่องจากเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาด  การรักษาเบาหวานให้ได้ผลจ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติ  หรือผู้ใกล้ชิดในการปฏิบัติตนตามค าแนะน าของทีมสุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ  การรักษาประกอบด้วย 

           ๑) การควบคุมอาหาร 
             ๒) การออกก าลังกาย 
             ๓) การรักษาด้วยยาเม็ดลดระดับน้ าตาลและ/หรืออินซูลิน 
             ๔) การผ่อนคลายความเครียด  และการเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาตนเอง  

                 1.6.2  เปา้หมายในการควบคมุเบาหวาน 
          ในการดูแลรักษาเบาหวานมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ป่วยด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขโดย

ปราศจากภาวะแทรกซ้อนหรือมีภาวะโรคแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังน้อยที่สุด  จากการศึกษาวิจัย  มี
ข้อมูลสนับสนุนว่า  ในการควบคุมระดับน้ าตาลให้ใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด มีผลป้องกันและชะลอการเกิดโรค
แทรกซ้อนเรื้อรัง นอกจากการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดแล้ว ควรให้การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ต่อ
ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดด้วย เช่น ระดับไขมันในเลือดและระดับความดันโลหิต ดังแสดงไว้ใน 
ตารางที่  2 
ตารางที่  2  เกณฑ์การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  ในโรคเบาหวาน 
 

การตรวจ ด ี ต้องปรบัปรงุ 
1. Fasting  plasma  glucose  (มก./ดล.) 
2. Postprandial  glucose 
3. HbA1c (%) 
4. Total  cholesterol (มก./ดล.) 
5. LDL cholesterol  (มก./ดล.) 
6. HDL  cholesterol (มก./ดล.) 

80-120 
80-160 
< 7 
< 200 
<100 
> 45 

> 140 
> 180 
> 8 
>  250 
> 130 
< 35 
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การตรวจ ด ี ต้องปรบัปรงุ 
7. Triglyceride 
8. Body  mass  index (Kg./m2) 
9. ความดันโลหิต 

<200 
20-25  
< 130/80 

>400 
>  27 
> 160/90 

 
 
 
1.7  ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน  ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเกิดได้ทั้งระยะเฉียบพลัน

และเรื้อรัง ดังนี้ 
      1.7.1 ภาวะแทรกซอ้นเฉียบพลัน หมายถึง  ภาวะที่ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการ 

ผิดปกติรุนแรงรวดเร็วต้องการการรักษาอย่างรีบด่วน  มิฉะนั้นอาจเป็นอันตราย  ผู้ป่วยอาจมีระดับน้ าตาลต่ า
เกินไป  หรือสูงมากเกินไป  ได้แก่ 
  1)  ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (hypoglycemia) 

 2)  ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงมากจนมีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัว 
ภาวะหมดสติจากน้ าตาลในเลือดสูงมากโดยที่ไม่มีกรดคีโตนคั่งภาวะหมดสติจากน้ าตาลในเลือดสูงชนิดทีมีกรด
ดีโตนคั่งในเลือด 

     3) ภาวการณ์ติดเชื้อ 
                 1.7.2 ภาวะแทรกซ้อนเรือ้รังจากโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวาน 
 มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหวานและระดับการควบคุมโรคเบาหวาน  กล่าวคือ  ยิ่งเป็น
โรคเบาหวานระยะเวลานานเท่าใดโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนก็จะมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีการ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ไม่ดี  แม้ผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไรในระยะแรก  แต่ถ้าได้รับการตรวจค้นวินิจฉัยและ
รักษา  รวมถึงการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะแรก  ก็จะช่วยลดและชะลอหรือป้องกันการเกิดโรค
แทรกซ้อนเหล่านั้น  นอกจากนี้การเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังยังมีปัจจัยเกี่ยวข้องทางพันธุกรรม  ภาวะไขมัน
ในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  ความอ้วน  การสูบบุหรี่  และการขาดการออกก าลังกาย 
                 โรคแทรกซ้อนเรื้อรังอาจแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

        1)  โรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดใหญ่ได้แก่ 
   โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
   โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 
   โรคความดันโลหิตสูง 
   โรคหลอดเลือดตีบที่เท้า 

                 2) โรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดเล็ก 
   โรคแทรกซ้อนทางตา 
   โรคแทรกซ้อนทางไต 

3) โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท 
 
 
 
 

ที่มา : อภิชาต  วิชญาณรัตน์, 2546  
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1.8  การเสีย่งต่อการเปน็โรคเบาหวาน 
       1.8.1  กลุ่มเสีย่งต่อโรคเบาหวาน 

 1) ญาติสายตรง เช่น บิดา มารดา  พี่น้อง  คนใดคนหนึ่งเป็นเบาหวาน  ผู้ที่เป็น 
เบาหวานจะได้รับยีนส์ผิดปกติจากพ่อแม่  ตั้งแต่เชื้ออสุจิของพ่อและไข่ของแม่ผสมกัน เมื่อคลอดลูกออกมาผู้
นั้นก็มียีนส์ผิดปกติพร้อมที่จะเป็นเบาวหานอยู่แล้ว  แต่การที่จะเป็นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อมของผู้
นั้น คือ กรรมพันธุ์และปัจจัยแวดล้อมจะช่วยให้เกิดเบาหวานได้เท่า ๆ กัน  และแม้จะยังไม่เป็นเบาหวานใน
ระยะแรกของชีวิต  เมื่อมีลูกย่อมถ่ายทอดความผิดปกติอันนั้นไปให้ลูกได้เสมอ  ลูกของคนที่เป็นเบาหวานจึง
ได้รับพันธุกรรมของโรคเบาหวานไปทุกคนไม่ว่าลูกคนนั้นจะเกิดก่อนหรือหลังที่ผู้นั้นมีอาการของโรคเบาหวาน
และบุตรที่เกิดข้ึนในขั้นหลัง ๆ ของกรรมพันธุ์มักจะเป็นโรคเบาหวานเร็วขึ้นเรื่อย ๆ บางรายพบว่าบุตรเป็น
โรคเบาหวานก่อนพ่อแม่ (วิทยา  ศรีดามา, 2545) 
  ทฤษฎีเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ของโรคเบาหวานในปัจจุบัน  เข้าใจว่าเป็นการสืบผ่านแบบด้อยออก
โตโซมัลที่เรียกว่า  Recessive  trait คือ โรคเบาหวานจะต้องเป็นโฮโมไซโกตของยีนส์เฮทเทอโรซัยโกต จะไม่
เป็นเบาหวานแต่สามารถ่ายทอดยีนส์ผิดปกติไปให้ลูกหลาน  
  ตามทฤษฎีนี้คนที่เป็นพาหะของยีนส์เบาหวาน  2 คน แต่งงานกันลูกย่อมมีโอกาสเป็น
เบาหวานร้อยละ  25  ถ้าคนเป็นเบาหวานแต่งงานกับคนที่เป็นพาหะ  ลูกจะมีโอกาสเป็นเบาหวานร้อยละ  
50  ถ้าคนเป็นเบาหวานทั้งคู่แต่งงานกันลูกจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ร้อยละ  100  แต่ส่วนใหญ่ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
ช่วยส่งเสริมการเกิดโรคด้วย 
                      2) ปัจจุบันอายุเกิน  40  ปี และอ้วน ลูกหลานของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะแสดงอาการของ
โรคนี้ชัดเจน  ส่วนมากมักตายหลังอายุ  40 ปีล่วงไปแล้ว  เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนให้เกิด
เบาหวานได้ซึ่งสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญและป้องกันได้  (วิทยา  ศรีดามา, 2545)  โรคเบาหวาน
ชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน  พบได้ในคนอ้วนถึงร้อยละ  80 ทั้งนี้เนื่องจากเซลล์ไขมันของคนอ้วนขยายใหญ่ขึ้น ท าให้
เกิดความต้องการอินซูลินเพ่ิมขึ้น  และจากการศึกษาของนายแพทย์ร๊อท  และ คาน (Roth  and  Kahn)  
พบว่าเซลล์ไขมันของ คนอ้วนมีขั้วรับอินซูลินน้อย  ระดับน้ าตาลในเลือดจึงสูงขึ้น ท าให้อาการของ
โรคเบาหวานปรากฏขึ้น  โรคอ้วนจึงเป็นสิ่งแวดล้อมและปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานได ้

3) เคยมีประวัติคลอดบุตรที่มีน้ าหนักเกิน  4 กิโลกรัม  หรือมีประวัติตั้งครรภ์ 
ผิดปกติ และ/หรือเคยมีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์  เนื่องจากในหญิงมีครรภ์อาจมีการท างานผิดปกติ
ในการผลิตฮอร์โมนบางชนิด  และจากสถิติพบว่าโรคเบาหวานเกิดได้ง่ายกับหญิงที่ตั้งครรภ์บ่อย ๆ เช่น สถิติ
โรงพยาบาลศิริราช  พบว่าโรคเบาหวานเกิดในหญิงมีครรภ์ที่มีบุตรตั้งแต่  5 คนข้ึนไปร้อยละ  44.6 (วิทยา  
ศรีดามา, 2545)  ทั้งนี้เนื่องจาก  การตั้งครรภ์เป็นความเครียดอย่างหนึ่งท าให้มีการหลั่งฮอร์โมนหลายชนิด  
ได้แก่  โกร๊ธฮอร์โมน  ไธร๊อกซิน และกลูโคคอร์ติดคอยด์  ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น 

4) บุคคลที่ต้องเผชิญกับความเครียดนาน ๆ ความกังวลหรือเคร่งเครียดในงาน 
มากก็อาจท าให้เป็นโรคเบาหวานได้ เนื่องจากมีการหลั่งฮอร์โมนอิพิเนฟรินมากผิดปกติท าให้ระดับน้ าตาลใน
เลือดสูงขึ้น 

5) กลุ่มบุคคลที่ใช้ยาบางชนิดนาน ๆ เช่น ยาเม็ดคุมก าเนิด  ยาจ าพวก สเตียรย์ 
รอยด์  ยาขับปัสสาวะ  เป็นต้น ยาเหล่านี้มีผลต่อการต้านฤทธิ์ของอินซูลิน 
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1.9  กลวธิใีนการป้องกนัการเกดิโรคเบาหวาน  และแนวทางการปฏบิตัิตวัของผู้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิ
โรคเบาหวาน 

        โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อที่มีความส าคัญมากข้ึนในปัจจุบัน จากข้อมูลองค์การ 
อนามัยโลก   พบว่าความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มข้ึนอย่างมาก  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต  
จากข้อมูลกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (2537)  พบว่า  มีเพียงร้อยละ  37.4  ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานเท่านั้นที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี้  และรับการรักษาอยู่  ซึ่งโรคเบาหวานเป็นโรคที่ท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญโดยเฉพาะทางหลอดเลือด  ตา  ไต  ระบบประสาท  โรคเบาหวานยังมีภาระค่าใช้จ่าย
ในการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนที่สูง  การพยายามหาทางป้องกันการเกิดโรค การชะลอการด าเนินของ
โรค  และการป้องกันภาวะทุพพลภาพ  จึงเป็นวิธีการที่คุ้มค่าในการดูแลรักษาโรคนี้  โดยแบ่งได้ดังนี้ (King  H, 
Dowd JE. 1990 อ้างใน  พงศ์อมร   บุญนาค , 2542)   

1.9.1 Primary  Prevention 
           แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานควรพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาส

เกิดโรคเบาหวานสูง  และเลือกวิธีการที่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอว่าได้ผลในการป้องกันการเกิดโรคผู้ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้แก่  (WHO, 1994) 

   - ผู้ที่มีประวัติครอบครัวของโรคเบาหวานที่ชัดเจน  รวมทั้งพวกที่มีประวัติ 
ครอบครัวเป็นโรคตั้งแต่อายุน้อย 

  - ผู้ที่อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต  จากดั้งเดิมเป็นแบบตะวันตก 
จากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง 

   - ผู้ที่มีประวัติโรคเบาหวานหรือความทนกลูโคสผิดปกติ  ขณะตั้งครรภ์ 
   - ผู้ที่มีความผิดปกติทางเมตะบอลิค  เช่น  ความดันโลหิตสูง  ระดับ ไขมันใน 

เลือดสูง  อ้วน ข้อแนะน าที่จะให้กับกลุ่มนี้คือ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตเพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรค  เช่น การพยายามควบคุมน้ าหนักตัว  การลดการบริโภคอาหาร  อาหารที่มีไขมันสูง  การ
รับประทานใยอาหารให้มากขึ้น การออกก าลังกาย  และการหลีกเลี่ยงยาบางอย่างที่อาจจะท าให้ระดับน้ าตาล
ในเลือดสูง 
 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน จึงเป็นแนวทางส าคัญใน
การปฏิบัติตัวเพ่ือลดโอกาสเกิดโรคเบาหวาน โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ 

1.9.2 Secondary  Prevention 
          เป้าหมาย  คือ การวินิจฉัยผู้ที่เป็นโรคเบาหวานให้ได้ในระยะแรกเริ่มเพ่ือให้การ 

รักษาที่ถูกต้องเพราะระดับน้ าตาลในเลือดสูงโดยไม่มีอาการอ่ืนร่วมผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน  
จนกระท่ังเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น การคัดกรอง  (Screening)  ท าในผู้ที่มีอายุ  40 ปี ขึ้นไป  หรือมีความเสี่ยง
สูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน จะท าการวัดระดับ Fasting  Plasma  Glucose 
   สรุปการป้องกันในระยะท่ีสองนี้  มุ่งเน้นการวินิจฉัยในระยะแรกเริ่มของโรค  เพ่ือท า
การรักษา  และควบคุมไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 

1.9.3 Tertiary  Preventiun 
 เป็นการรักษาเพ่ือป้องกันหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เพ่ือ 

ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและช่วยลดความพิการและการสูญเสียชีวิต  ท าได้โดยการพยายามควบคุม
ระดับน้ าตาลให้ใกล้เคียงปกติ  การควบคุมระดับไขมันในเลือด  การควบคุมความดันโลหิต  การงดสูบบุหรี่  
การดูแลรักษาเท้า 
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   การป้องกันในระยะที่สาม  เป็นการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เพ่ือการควบคุมระดับ
น้ าตาล  เพ่ือป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อน  โดยการให้ยาลดระดับน้ าตาล  การควบคุมการรับประทาน
อาหาร  การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม  และการลดภาวะเครียด 
 
2.การปรบัพฤตกิรรมสขุภาพ 

           ๒.๑ ความหมาย พฤตกิรรม ( Behavior) 
       กันยา สวุรรณแสง (2540 : 92) อธิบายความหมายของพฤติกรรม หมายถึง อาการบทบาท 
ลีลา ท่าที ความประพฤติ การกระท าที่แสดงออกให้ปรากฏสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส หรือมิฉะนั้นก็สามารถ
วัดได้ด้วยเครื่องมือพฤติกรรม ปรากฏโดยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5  ได้แก่ ทางตา ปาก จมูก ห ูและผิวกาย
พฤติกรรมที่สามารถรับรู้ได้ง่ายจาก รูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัส ซึ่งเป็นประเภทที่สังเกตเห็นได้ง่ายจาก
อิริยาบถต่างๆ เช่น การนาน นั่ง ยืน เดิน วิ่ง กระโดด การกิน พูด ด่า กอด จูบ เป็นต้น พฤติกรรมบางอย่าง
บุคคลพยายามปกปิดซ้อนเร้น จึงเกิดเป็นพฤติกรรมประเภทที่ไม่สามารถสังเกตเห็นไดอย่างชัดเจน เช่น 
ความรู้สึกนึกคิด จิตนาการ ต้องอาศัยเครื่องวัด เช่น เครื่องจับเท็จ แบบทดสอบ เครื่องวัดคลื่นหัวใจ 
     สมจิตร สุพรรณทัศน์ ( 2547:3) อธิบายความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง กิจกรรมต่างๆ 
ของอินทรีย์ที่แสดงออกมาโดยสังเกตได้ด้วยบุคคลอื่น เช่น การพูด การนั่ง การหัวเราะพฤติกรรมเหล่านี้สังเกต
ได้ด้วยประสาทรับความรู้สึกทั้ง 5 แต่กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เครื่องมือเข้าช่วย เช่น เวลา ตกใจ อาจจะไม่
เห็นด้วยตาเปล่า ต้องอาศัยเครื่องเข้าช่วยวัดการเต้นหัวใจ หรือแรงกดดันเลือดที่เพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์โมน หรือ การหลั่ง ของน้ าย่อยต่างๆ ก็เป็นพฤติกรรมนอกจากนี้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในเช่น การคิด จิต
นาการ ความเชื่อ ก็เป็นพฤติกรรม  
     จากค าจ ากัดความที่ยกมาเบื้องต้น จะสังเกตเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเรียกว่าเป็น
กิจกรรม การกระท า อาการ ต่างก็เรียกใช้แทนกันได้ ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมคือกิจกรรมเป็นการ
กระท าที่ต้องแสดงออกมาเห็น แต่ถ้าใช้ว่ากิจกรรม อาจหมายรวมถึงการกระท าที่เป็นการแสดงออก และสิ่งที่
เกิดข้ึนภายในตัวบุคคลด้วย ดังนั้นพฤติกกรมจะหมายถึงพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการกระท าท่ี 
บุคคลนั้น แสดงออกมาร่วมทั้งกิจกกรมท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลและกิจกกรมนี้ อาจสังเกตได้ด้วยประสาท
สัมผัสหรือไม่สามารถสังเกตได้ จากค าจ ากัดนี ้สามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท เป็น 
    1) พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) คือการกระท าที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตได้ด้วยประสาท
สัมผัส หรืออาจใช้เครื่องมือช่วย 
    2) พฤติกรรมภายใน (Covert behavior) คือกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในจิตบุคคลอ่ืนไม่สามารถ
สังเกตได้ 
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             ๒.๒ การดแูลตนเองของผูป้ว่ยเบาหวาน 

          ๒.๒.๑ ดา้นการบรโิภคอาหาร 
          การควบคุมอาหารคือการรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับ
ความต้องการของร่างกายเพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบอย่างสมดุลเป็นการป้องกันหรือลดความรุนแรง
ของโรคแทรกซ้อนที่จะตามมา (เทพ หิมะทองค าและคณะ,2547) เป้าหมายของการควบคุมอาหารส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ควบคุมระดับไขมัน ควบคุมน้ าหนักตัวให้เหมาะสม และ
ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดข้ึน โดยมีความสุขกับการ
ควบคุมอาหารและมีสุขภาพโดยรวมดี (สุรัตน์ โคมินทร์,2546) 
         การดูแลตนเองด้านอาหารควรปฏิบัติดังนี้ 1) ผู้ป่วยมีน้ าหนักตัวเกินมาตรฐาน วัยกลางคนหรือ
สูงอายุควรได้รับพลังงานประมาณ 1,000 – 1,600 กิโลแคลอรีต่อวัน 2) ผู้ป่วยมีสูงอายุน้ าหนักตัวพอดี ไม่
อ้วนควรได้รับพลังงานประมาณ 1,400 – 1,800 กิโลแคลอรีต่อวันหรือก าหนดพลังงาน 30 – 35 กิโล
แคลอรีต่อน้ าหนักตัวมาตรฐานหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน 3) ผู้ป่วยวัยรุ่น หนุ่มสาว ควรได้รับพลังงานประมาณ 
1,800 – 3,800 กิโลแคลอรีต่อวันหรือก าหนดพลังงาน 35 – 40 กิโลแคลอรีต่อน้ าหนักตัวมาตรฐานหนึ่ง
กิโลกรัมต่อวัน (วิทยา ศรีดามา,2549) และต้องรับประทานอาหาร 3 มื้อหลัก คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และ
มื้อเย็น และอาจแบ่งอาหารให้เป็นมื้อว่างอีก 1-2 มื้อ ดังนั้นจึงต้องแบ่งสัดส่วนให้พอเหมาะไม่ควรงดอาหาร
มื้อหลัก ถ้ามีการเพ่ิมอาหารว่างระหว่างมื้อควรลดปริมาณอาหารในมื้อหลักให้น้อยลงและแต่ละมื้อควร
รับประทานผักเพ่ิมขึ้น เวลาที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเบาหวานคือ อาหารเช้าเวลา 
07.00 น. อาหารกลางวันเวลา 12.00 น. อาหารเย็นเวลา 17.00 น.  และอาหารว่างก่อนนอนเวลา 
22.00 น. ในแต่ละมื้อจะแบ่งอาหารในปริมาณที่เท่าๆกัน (ศรีสมัยวิบูลย์ยานนท์และวรรณี นิธิยานันท์
,2548) โดยทั่วไปอาหารส าหรับผู้ป่วยเบาหวานสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท (วิทยา ศรีมาดา,2549) 
                1) อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานควรงด คืออาหารที่มีน้ าตาลสูงได้แก่น้ าตาลทุกชนิด ได้แก่ 
น้ าตาลทราย น้ าตาลก้อน น้ าตาลปี๊บ น้ าตาลกรวด และน้ าผึ้ง รวมทั้งน้ าหวานต่างๆ ได้แก่ น้ าหวานเข้มข้น น้ า
ผลไม้ผสมน้ าตาล น้ าอัดลม โอเลี้ยง และนมข้นหวาน อาหารที่มีน้ าตาลมากได้แก่ แยม เยลลี่ ทอฟฟ่ี 
ช็อกโกแลต ลูกเกด และลูกอมต่างๆ อาหารเชื่อมต่างๆ เช่น กล้วยเชื่อม มันเชื่อม และผลไม้แช่อ่ิม ขนมหวา
ต่างๆ เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ลอดช่อง ทองหยอด สังขยา ขนมชั้น และเค้กมีหน้าผลไม้แห้งที่มีน้ าตาลสูงเช่น 
มะขามหวาน กล้วยตาก อินทผาลัม ลูกเกด ลูกพลับ และลูกพรุน ผลไม้กวนและผลไม้กระป๋อง เช่น เงาะ ลิ้นจี่ 
ล าไย และลูกตาล ผลไม้ที่มีรสจัดได้แก่ ทุเรียน ล าไย ขนุน น้อยหน่า องุ่น และละมุด นมพร่องมันเนย 
เครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน ได้แก่ ชา กาแฟ ช็อกโกแลต โกโก้ น้ าอัดลม และเครื่องดื่มชูก าลัง หากดื่มกาแฟด า
หรือชาไม่ใส่น้ าตาล นมข้นหวานหรือครีมเทียม ควรใส่นมจืดพร่องมันเนยและ/หรือน้ าตาลเทียม พบว่าการดื่ม
กาแฟท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และมีอาการท้องผูกในผู้ป่วยเบาหวานได้ ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรงด
ดื่ ม เนื่ อ งจากสารคาเฟอีนจะลดระดับการตอบสนองของ อินซู ลินท า ให้ ระดับน้ าตาลสู งขึ้ น ได้  
(G.B.Keijer,B.E.Galan,C.J.Track& P. Smits,2002 ) หากเป็นน้ าอัดลมควรเป็นน้ าอัดลมที่ใส่น้ าตาลเทียม
เครื่องดื่มชูก าลังจะมีสารคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบซึ่งไม่ควรรับประทานเกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน หากเกิน 
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450 มิลลิกรัมต่อวันจะส่งผลให้นอนไม่หลับ หัวใจท างานมากขึ้น ระดับน้ าตาลในเลือดสูงระดับไตรกลีเซอร์
และโคเลสเตอรอลเพ่ิมข้ึน (P.M.Naji,1991) 
              2) อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานได้รับประทานได้ไม่จ ากัดจ านวน ได้แก ่อาหารประเภทผัก ผัก
ประเภทใบทุกชนิด เช่น ผักคะน้า ผักกาด ผักบุ้งและผักกวางตุ้ง ผักประเภทที่มีน้ ามากเช่น ฟักเขียว น้ าเต้า 
แตงกว่าและมะเขือเทศ ซึ่งผักเหล่านี้มีน้ าและกากใยมากจะท าให้การดูดซึมน้ าตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลงจึง
ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหารได้ นอกจากนี้อาหารประเภทผักมีน้ าตาลน้อยไม่ท าให้น้ าตาลในเลือด
สูงและยังมีวิตามินและเกลือแร่มาก โดยเฉพาะผักประเภทใบเขียวเข้มและผักที่มีสารโฟโตเคมมิคอล
(phytochemical) และแอนตี้ออกซิแดน (antioxidant ) ที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและมะเร็งในระบบ
ต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะมะเร็งล าไส้ใหญ่ ผู้ที่เป็นเบาหวานควรรับประทานผักมื้อละ 1-2 ทัพพี วะละ 2-
3 มื้อ ผักบางชนิดมีแป้งมากเช่น แครอท หรือฟักทอง รับประทานผักได้ไม่เกิน 1 ทัพพีต่อวัน รับประทานได้
ทั้งสุกและดิบ ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานผักได้ไม่จ ากัดและควรรับประทานผักให้หลากหลายทุกมื้อ เนืองจาก
อาหารเหล่านี้มีกากอาหารที่เรียกว่าเส้นใยอาหาร (fiber) ซึ่งท าให้การดูดซึมน้ าตาลช้าลงและลดระดับน้ าตาล
ในเลือดได้ เส้นใยอาหารเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้แบ่งเป็น 2 
ชนิด คือ 1) เส้นใยอาหารชนิดละลายได ้(soluble fiber) เป็นเส้นใยที่มีผลในการลดระดับน้ าตาลในเลือด โดย
ช่วยเพิ่มความหนืดและท าให้อาหารสัมผัสกับล าไส้น้อยลง เส้นใยอาหารบางส่วนถูกย่อยโดยแบคทีเรียในล าไส้
ใหญ่ได้เป็นกรดไขมันชนิดโมเลกุลสั้นซึ่งถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด มีผลในการลดระดับน้ าตาลและกรดไขมัน
อิสระ อาหารที่มีเส้นใยอาหารชนิดละลายได้ ได้แก่ แอปเปิ้ล ส้ม ข้าวกลองและข้าวโอ๊ต2) เส้นใยอาหารชนิด
ไม่ละลาย (insoluble fiber ) เป็นเส้นใยอาหารที่ช่วยเพิ่มการรวมตัวของอุจจาระ ไม่มีผลในการลดระดับ
น้ าตาลในเลือดโดยตรง แต่เป็นอาหารที่มีแคลอรีต่ าเป็นผลให้ลดจ านวนแคลอรีในอาหาร ท าให้น้ าหนักลดได้
พบมากในผักชนิดต่างๆ 
                3) อาหารที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานรับประทานได้แต่ต้องเลือกชนิด ได้แก่ อาหารจ าพวกแป้ง 
หรือคาร์โบไฮเดตร ปัจจุบันอาหารจ าพวกแป้งนั้นไม่จ ากัดจ านวนถ้าผู้ป่วยไม่อ้วนมาก เนื่องจากการ
รับประทานคาร์โบไฮเดรตมากข้ึนไม่ได้ท าให้ระดับน้ าตาลสูงขึ้นหรือระดับอินซูลินเพิ่มมากข้ึน การลดอาหาร 
คาร์โบไฮเดรตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตร่วมด้วยท าให้ต้องเพ่ิมเนื้อสัตว์ส่งผลท าให้การท าหน้าที่ ของไตเสื่อม
สมรรถภาพเร็วขึ้น ผู้ป่วยเบาหวานควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (complex carbohydrate ) และ
ควรได้รับร้อยละ 50-60 ของพลังงานที่จ้องการต่อวัน แบ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนร้อยละ 40-45 ผลไม้
ร้อยละ 10-15 และน้ าตาลไม่ควรเกินร้อยละ 5 การรับประทานอาหารแต่ละมื้อควรประกอบคาร์โบไฮเดตรที่
มีเส้นใยอาหารสูง เช่น ผัก ถั่วเม็ดแห้ง ธัญพืชไม่ขัดสี เผือก มัน และผลไม้สด ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ าตาล
ปริมาณมาก สามารถใช้สารให้รสหวานที่ไม่ให้พลังงานทดแทนน้ าตาลได้เช่น เครื่องมือประเภทต่างๆที่ใช้
น้ าตาลเทียมแทนน้ าตาล และควรแบ่งปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้ได้ 3 มื้อต่อวัน (ศรีสมยั วิบูลยานนท์ 
และวรรณ ีนิธิยานันท์,2548) การศึกษาของ J.Steven and other (2002) เรื่องความสัมพันธ์ของใยอาหาร
ต่อการเกิดโรคเบาหวานในคนขาวและชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 45-64 ปี จ านวน 
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12,251 คน โดยศึกษาติดตามเป็นเวลา 9 ปี ผลการศึกษาพบว่าผู้รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูง/ปริมาณ
มาก สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ 
          ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรเลือกรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพ โดย
ค านึงถึงปัจจัย 2 ประการ คือ ปริมาณเส้นใยอาหารและดัชนีน้ าตาล (Glycemic Index ) การแบ่งอาหารตาม
ปริมาณเส้นใยอาหาร (ศรีสมัย วิบูลยานนท์ และวรรณี นิธิยานันท์,2548) คือ 
          1) อาหารที่มีเส้นใยอาหารมาก ( มากกว่า3 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม ) ได้แก ่แอปเปิ้ลแพร์ 
ฝรั่ง ข้างโพดอ่อน แครอท ถั่วเขียว พุทรา และเม็ดแมลลัก 
          2) อาหารที่มีเส้นใยอาหารมาก ( มากว่า3 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม ) ได้ขนมปัง โฮลวีท 
สปาเกตต ีมะกะโรนี มะระโรนี ข้าวซ้อมมือ ข้าวโพด กะหล่ าปลี ถั่วเขียว และน้อยหน่า  
         3) อาหารที่มีเส้นใยอาหารน้อย ( น้อยกว่า1 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม ) ได้แก ่ข้าว ล าไย 
ขนุน ลิ้นจี่ กล้วย ชมพู แตงโม องุ่น แตงไทย มะม่วง มะปราง ละมุด เป็นต้น 
            ผู้ปว่ยเบาหวานควรได้รับเส้นใยอาหาร 25 กรัม ต่อพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่ หรือ
ประมาณ 40-50 กรัม/วัน และควรเป็นเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ าประมาณ 10-15 กรัม/วัน ส าหรับดัชนี
น้ าตาลเป็นการวัดการดูดซึมของอาหารมาตรฐาน หากดัชนีน้ าตาลเท่ากับ 100 แสดงว่าการดูดซึมได้รวดเร็ว
เท่ากับอาหารมาตรฐาน มากกว่า 100 แสดงว่าดูดซึมเร็วกว่าอาหารมาตรฐาน ละดัชนีน้ าตาลต่ ากว่า 100 
แสดงว่าดูดซึมได้ช้า อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานควรรับประทานคืออาหารที่มีดัชนีน้ าตาลต่ า 
           ส าหรับผลไม้ซึ่งมีวิตามิน เกลือแร่ สารไฟโตเคมมิคอลและแอนตี้ออกซิแดนแต่มีน้ าตาลมาก
และน้ าตาลในผลไม้ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูง ได้เช่นเดียวกับน้ าตาลชนิดอื่นๆ ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรเลือก
รับประทานผลไม้ชนิดที่หวานน้อย ควรรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง ผลไม้ที่ไม่ควรรับประทานเนื่องจากดัชนี
น้ าตาลสูง เช่น ทุเรียน ล าไย ขนุน น้อยหน่า กล้วยตาก มะขามหวาน อินทผลัม ผลไม้กวน ผลไม้เชื่อม ผลไม้
ดองหวานหรือแช่อ่ิม และหรือผลไม้บรรจุกระป๋อง ผลไม้ที่รับประทานได้เป็นประจ าเนื่องจากมีดัชนีน้ าตาลต่ า
ไดแ้ก่ กล้วย และมะละกอ ส่วนผลไม้ท่ีมีรสหวานจัดอาจรับประทานเป็นครั้งคราวตามฤดูกาลแต่ไม่เกินสัปดาห์
ละ 1-2 ครั้ง ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานผลไม้หลังอาหารทุกม้ือแทนของหวานหรือาหารว่าง โดย
รับประทานครั้งละ 1 ชนิด ตามปริมาณที่แนะน า เช่น กล้วยหอมน้ าว้า 1 ผล ส้มเขยีวหวาน 1 ผล ส้มโอ 3 
กลีบ ชมพู่ 2 ผลใหญ่ เงาะ 4-5 ผล มังคุด 4 ผล ลิ้นจี่ 2 ผล สับประรด 6ชิ้นค า แตงโม 6 ชิ้นค า แอปเปิ้ล1 
ผล เป็นต้น 
        โปรตีน (protein) ผู้ป่วยเบาหวานมีความต้องการโปรตีนเท่ากับคนปกติ ถ้าไม่มีปัญหาทางไต
ควรได้รับโปรตีนอย่างน้อยวันละ 0.8 กรัมต่อกิโลกรัมของน้ าหนักตัว ควรได้รับโปรตีนร้อยละ 12- 20 หรือ
อย่างน้อย 45 กรัมของพลังงานที่ต้องการต่อวัน ซึ่งในทางปฏิบัติคิดเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วประมาณ 12-13 
ช้อนโต๊ะต่อวัน อาหารที่ให้โปรตีนที่ดีได้แก่ ปลา ไก ่อาหารทะเลและเต้าหู้ ควรเลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและหนัง 
ผัก ถั่วเมล็ดแห้ง นมและผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ า เครื่องดื่มประเภทนมหรือน้ านมเป็นอาหารที่มี
ประโยชน์ส าหรับทุกวัย ส าหรับวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรเลือกนมชนิดที่ไม่ปรุงแต่งรสหรือรสธรรมชาติ ส่วนที่
มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรเลือกดื่มนมชนิดพร่องมันเนยหรือไม่มีไขมัน ผู้ใหญ่ดื่มได้วันละ 1-2 แก้ว หากมา
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สามรถดื่มนมสดได้เนื่องจากท้องเดินเพราะล าไส้ไม่มีเอนไซด์แลตเตสส าหรับย่อยน้ าตาลแลคโตสในนมถั่ว
เหลืองและงดใส่น้ าตาล 
       ไขมัน (fat) ผู้ป่วยเบาหวานควรบริโภคไขมันไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานที่ต้องการในแต่ละ
วัน ควรเป็นชนิดที่มีไขมันไม่อ่ิมตัวที่ได้จากพืชได้แก่ น้ ามันข้าวโพด น้ ามันดอกค าฝอย น้ ามันดอกทานตะวัน 
น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันร าข้าว หรือน้ ามันมะกอก ไขมันที่มีโอเมก้า 3 จากปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาทู หรือ     
ปลาแชลมอน โดยแนะน าให้ผู้ป่วยลดอาหารคอเลสเตอรอลสูงเช่น หอยนางรม สมองหม ูปลาหมึก กุ้ง และ
เครื่องในสัตว์ ลดไขมันสัตว์ได้แก่มันสัตว์ เช่นหมูสามชั้น หนังไก่และงดรับประทานอาหารที่มีกะทิเนื่องจากเป็น
ไขมันอ่ิมตัว ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงจ าเป็นต้องลดปริมาณไขมันที่มีส่วนประกอบของ
โคเลสรอลลงให้ต่ ากว่า 200 มก./วัน และลดปริมาณไขมันลงเหลือร้อยละ 20-25 
     ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากให้ประโยชน์เฉพาะพลังงานอย่างเดียวกับน้ าตาล 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 กรัมให้พลังงาน 7 กิโลแคลอรี่ ผู้ป่วยจะดื่มได้ไม่เกิน 60 มิลลิลิตรต่อวัน โดยดื่มช้าๆ
จบิทีละน้อย ห้ามดื่มในขณะที่กระเพาะว่างเพราะแอลกฮอล์ท าให้ตับลดการสร้างกลูโคสจากไกลโคเจนซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าผู้ป่วยอาจช็อกหมดสติได้และ ผู้ป่วยเบาหวาน ที่จะดื่มแอ
ลกฮอล์ได้ควรเป็นผู้ที่มีการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีเท่านั้น (ศรีสมัย วิบูลยานนท์และวรรณี นิธิยานนท์
,2548) ผู้ป่วยเบาหวานควรลดหรืองดอาหารเค็มจัด การรับประทานเกลือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูง ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรลดอาหารที่มีเกลือมากและไม่ควรรับประทานอาหารหมักดอง 
(วลัย อินทรัมพรรย์,2539) 
 นอกจากนี้การดื่มน้ าอย่างเพียงพอมีความจ าเป็นส าหรับร่างกายเนื่องจากน้ าเป็นตัวท าละลาย 
(solvent ) ท าให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก และก าจัดของเสียออกจากร่างกาย 
ช่วยหล่อลื่นและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ผู้ป่วยเบาหวานที่ท างานออกแรงระดับปกติหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่อากาศไม่ร้อนมากไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีต้องจ ากัดน้ า ควรดื่มน้ าประมาณ 2,000 ถึง 2,500 
มิลลิลิตร หรือประมาณ 8-10 แก้ว การขาดน้ าเป็นอาการอย่างหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานเกิดจากปัสสาวะมาก
เนื่องจากระดับน้ าตาลในเลือดสูงมากจนเกินขีดความจ ากัดของไต ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรดื่มน้ าให้มาก
เพ่ือชดเชยกับภาวการณ์ขาดน้ าดังกล่าว การดื่มน้ ามากๆและออกก าลังกายจะช่วยให้มีการขับถ่ายและระบาย
ของเสียได้ดีขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติการดูแลตนเองในด้านโภชนาการจึงมีความส าคัญ ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานใน
การควบคุมน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติให้มากท่ีสุดซึ่งเป็นหัวใจของการรักษาแต่ต้อง
ให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการของร่างกายในแต่ละบุคคล ( ศรีสมัย วิบูลยานนท์ นิธิ
ยานันท์,2548) 

 ๒.๒.๒ การออกก าลังกายกบัโรคเบาหวาน 
 การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอมีผลท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานลดลงได้เนื่องจาก
ขณะออกก าลังกายร่างกายต้องการใช้พลังงานและแหล่งพลังงานที่ส าคัญที่สุดคือ น้ าตาลกลูโคสหากมีการออก
ก าลังกายอย่างเพียงพอร่างกายจะใช้น้ าตาลในเลือดเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงานจึงลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ การ
ออกก าลังท าให้เนื้อเยื่อไวต่ออินซูลินมากขึ้นซึ่งท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง ลดระดับไขมันในเลือดทั้ง
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โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ท าให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอุดตันน้อยลงและลดไขมันที่สะสมไว้ท าให้
น้ าหนักตัวลดลง (บุญสง องค์พิพัฒน์กุล,2544) ส าหรับผู้ปว่ยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีน้ าหนักตัวมากเกิน
มาตรฐาน เป็นกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับอินซูลินในเลือดมากพอ แต่อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดี การออกก าลัง
กายจะได้ประโยชน์มากเพราะจะช่วยควบคุมน้ าหนักตัวและท าให้สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
(วรรณ ีนิธิยานนท์,2548) 
 นอกจากนี ้การออกก าลังกายสม่ าเสมอจะช่วยลดความเสื่อมของร่างกายในผู้ป่วยเบาหวานช่วยให้
เลือดไหลเวียนดีขึ้นเซลล์มีการแลกเปลี่ยนสารอาหารและขับถ่ายของเสียได้ดี ประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบต่างๆในร่างกายดีขึ้น ผ่อนคลายความเครียด วิธีการออกก าลังกาย ที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยเบาหวานคือ 
การออกก าลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise ) เป็นการออกก าลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
หลายส่วนของร่างกาย ที่มีอัตราเร็ว และมีระยะเวลานานพอสมควร เช่น ว่ายน้ า วิ่ง เดินเร็ว และข่ีจักรยาน 
เป็นต้น ส่วนการออกก าลังกายแบบ แอนแอโรบิค (Anaerobic Exercise ) เป็นการออกก าลังกายแบบช้าๆ
เหนื่อยก็พัก การออกก าลังกายวิธีนี้ไม่ทันเกิดผลต่อหัวใจหรือปอดจะเกิดผลต่อกล้ามเนื้อเฉพาะที่เท่านั้น 
ตัวอย่างการออกก าลังกายวีนี้ได้แก่ การท างานบ้าน ซักรีดผ้า กวาดถูบ้านหรือยืนขายของ 
 ข้อปฏิบัติในการออกก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวาน ควรมีการประเมินผู้ป่วยเบาหวานก่อนเริ่ม
โปรแกรมออกก าลังกาย ผู้ป่วยเบาหวาน ควรได้รับการประเมินทางการแพทย์ถึงสมรรถภาพของร่างกายและ
โรคประจ าตัวที่มีอยู่ ด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ควร
ประเมินภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดขนาดใหญ่และหลอดเลือดเล็ก (วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์,2546) โดย
ต้องการเน้นการตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ รวมทั้งระบบประสาทนอกจากนี้ผู้ป่วย
เบาหวานที่เป็นมานานควรตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและภาวะแทรกซ้อนทางไต เนื่องจากภาวะเหล่านี้
อาจจเป็นมากข้ึนหลังการออกก าลังกายเพ่ือประโยชน์ในการออกแบบและปรับโปรแกรมออกก าลังกายให้
เหมาะสมในแต่ละบุคคลและเพ่ือลดความเสี่ยงให้เกิดน้อยที่สุด 
 เวลาที่เริ่มออกก าลังกายไม่ควรเป็นเวลาที่ท้องว่างควรออกก าลังกายหลังรับประทานอาหารประมาณ 
1-2 ชั่วโมง  หรือรับประทานอาหารว่างที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเพ่ิม 1 มื้อ และควรมีการเตรียมลูกอม
หรือน้ าหวานไว้ให้พร้อม เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าซึ่งจะท าให้มีอาการอ่อนเพลีย มึน ใจสั่น 
หงุดหงิด ปวดศีรษะ หน้ามืด ตาลาย และรู้สึกหิว ถ้าปล่อยไว้อาจท าให้ช็อกได้หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบ
รับประทานน้ าตาลหรือของหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่รับประทานน้อย หรือรับประทานผิดเวลา ท างาน
หรือออกก าลังกายหักโหมกว่าปกติ ( ภาวนา กีรติยุตวงศ์,2544 ) ส่วนผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการควบคุม
น้ าหนักตัว ไม่ต้องเพ่ิมหรือเสริมอาหารยกเว้นเมื่อมีอาการของภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าควรรออกก าลังกายเวลา
เช้า หรือเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัด หลังออกก าลังกายควรดื่มน้ าให้เพียงพอ ระยะเวลาในการออกก าลัง
กายควรใช้เวลาครั้งละ 20-30 นาท ีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เมื่อเริ่มออกก าลังกายใหม่ๆ อาจเริ่มในระยะ
สั้นๆแล้วเพ่ิมข้ึนทุก 1-4 สัปดาห์จนถึงระดับที่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพ ควรมีการอบอุ่นร่างกายเพื่อเป็น
การเตรียมกล้ามเนื้อ ข้อ ระบบไหลเวียนโลหิตส าหรับการท างานหนัก และชะลอลงช้าๆก่อนหยุดออกก าลัง
กายโดยใช้เวลาช่องละ 3-5 นาท ีควรงดการออกก าลังกายเมื่อมีไข้หรือมีอาการเจ็บป่วย หากมีอาการผิดปกติ
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ในขณะออกก าลังกายควรรายงานให้แพทย์ทราบเพ่ือประโยชน์ในการปรับการรักษา ส าหรับผลเสียของการ
ออกก าลังกายนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ ท าให้มีการบาดเจ็บของข้อและเอ็นรอบข้อ อาจเกิดภาวะ
น้ าตาลในเลือดสูงหรือต่ าเกินไป การออกก าลังกายหักโหมอาจท าให้อาการของโรคแทรกซ้อนที่ตาและไตมี
อาการรุนแรงเพ่ิมข้ึนได้ ดังนั้นการออกก าลังของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนควรอยู่ในความดูแลของ
แพทย ์( วรรณี นิธิยานนท์ ,2548 ) 

 ๒.๒.๓ การใชย้าเบาหวาน 
 ชนิดของยารักษาเบาหวานมี 2 ชนิด คือ ยาเม็ดรับประทานและยาฉีดอินซูลลลิน ยาเม็ดลดระดับ
น้ าตาลในเลือดจะได้ผลในผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ที่มีเบต้าเซลล์ท างานน้อยลง จึงจ าเป็นต้องใช้ยาไปกระตุ้นเบต้า
เซลล์ในตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินออกมา ผู้ป่วยเบาหวานควรได้ทราบฤทธิ์ของยาต่อการักษาโรคเบาหวานและ 
ผลข้างเคียงของยาเพ่ือที่จะได้รับประทานยาได้ถูกต้อง และสามารถสังเกตความผิดปกติที่อาจจะเกิดข้ึน ยา
รักษาเบาหวานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมี 3 กลุ่ม ( Buchanan et al,2002 ) ได้แก่ 
 1. ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (Sulfonyllureas) เป็นยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้แบต้าเซลล์ของตับอ่อนให้สร้าง
และหลั่งอินซูลินเพ่ิมมากขึ้น (Smeltzer& Bare,2000 ) และส่งเสริมให้อินซูลินออกฤทธิ์ที่เซลล์กล้ามเนื้อ 
ไขมัน และตับดีขึ้นซึ่งท าให้มีการใช้น้ าตาลที่เนื้อเยื่อดังกล่าวเพ่ิมข้ึน โดยการเพิ่มอินซูลินรีเซปเตอร์ ( insulin 
receptor ) และการสร้างน้ าตาลกลูโคสจากตับเข้าสู่กระแสเลือดลดลง ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรียมีชนิดแต่นิยมใช้
กันแพร่หลาย คือไกลเบนคลาไมด์ (Glibenclamide) คลอโพรไมด์ (Chlopropamide) โทลบูทาไมด์           
( Tolbutamide) ไกลควิโดน ( Gliquidone)  ( Luckman& Sorensen,1993) 
 2. ยากลุ่มไบกัวไมด์( Biguanide) ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการดูดซึมกลูโกสในล าไส้เล็กกระตุ้นการใช้
กลูโคสของเนื้อเยื่อส่วยปลาย ( Cirone,1996 ) และขัดวางการสร้างกลูโคสจากตับและเนื้อเยื่อๆ ท าให้
กลูโคสอยู่ในเนื้อเยื่อมากขึ้น ใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและใช้ซัลโฟนิลยูเรียไม่ได้ผล ควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ยาก รวมทั้งผู้ป่วยอ้วนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยอาหารและการออกก าลังกาย ยาที่ในปัจจุบันได้แก่ เมต
ฟอร์มิน (Metfomin) 
 3. กลุ่มยาต้านอัลฟากูลโคสิเดส ( Alpha – glucosidase inhibitors ) ออกฤทธิ์โดยชะลอและลด
การดูดซึมของอาหารคาร์โบไฮเดรตจากล าใส้เล็ก มีผลโดยตรงต่อระดับน้ าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร      
( postprandial plasma glucose ) ท าให้การเพ่ิมระดับน้ าตาลหลังอาหารลดลงยาที่ใช้ปัจจุบัน ได้แก่ อคาร์
โบส     (Acabose) และ โวกลิโบส (Voglibose) ยาฉีดอินซูลินเป็นยาที่มีความจ าเป็นในการรักษาเบาหวาน
ชนิดที่ 1 ทุกราย นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่ตอบสนองต่อยาเม็ดรับประทาน
ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเกิดภาวะดื้อยาในภายหลัง ( วิทยา ศรีดามา และศักดิ ์ปาละวัฒน์,2541) 
 จะเห็นได้ว่า การรักษาเบาหวานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีข้อเสนอแนะให้เน้นการควบคุมอาหาร 
การออกก าลังกาย และการรับประทานยา และต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาด้วยยาเม็ด
รับประทาน เป็นการควบคุมระดับน้ าตาลในระยะยาวและเพ่ือความสะดวกที่จะไม่ต้องฉีดยา ยาเม็ดลดน้ าตาล
ในเลือดที่ใช้มากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มวัลโฟนิลยูเรีย แต่การรักษาด้วยยาซัลโฟนิลยูเรีย พบว่าประมาณร้อยละ 10-
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20 จะมีปัญหาเรื่องการไม่ตอบสนองต่อยาหรือการใช้ยาไม่ได้ผล เช่น ไม่ควบคุมอาหาร ความอ้วน การมีโรค
อ่ืนแทรกซ้อน และมีข้อห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติการแพ้ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย ผู้ป่วยที่การท างานของไตเสื่อมหรือ
ผู้สูงอายุ เพราะจะท าให้ฤทธิ์ของยาอยู่นานขึ้น การใช้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาขัยปัสสาวะ จะท าให้การออก
ฤทธิ์ของยาอยู่นานขึ้น การใช้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ จะท าให้การออกฤทธิ์ของยากลุ่มซัลโฟ
นิลยูเรียลดลง รวมถึงห้ามใช้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการตั้งครรภ์ เนื่องจากยานี้ผ่านไปรกได้ จากข้อกัดของการ
ใช้ยาดังกล่าวร่วมกับเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาดต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน
ส่วนใหญ่จะแสวงหาการรักษาเพ่ือบรรเทาอาการของโรคตามความต้องการและเป็นไปตามบริบทของระบบ
สุขภาพที่มีในแต่ละสังคมวัฒนธรรม ประกอบด้วย แบบแผนความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ( illness ) การ
เยียวยารักษาและการประเมินผลการรักษา 

           ๒.๒.๔ ภาวะแทรกซอ้นในผู้ปว่ยเบาหวาน 
         ๒.๒.๔.๑ โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานชนิดเรื้อรัง มักจะเกิดเมื่อเป็นเบาหวานอย่างน้อย 5 ปี 
แล้วไม่ได้รับรักษาอย่างจริงจัง 
                               ๑) ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา ( Diabetes retinopathy ) 
            เกิดจากการที่น้ าตาลเข้าไปใน endothelium ของหลอดเลือดเล็กๆ ในลูกตา ท าให้
หลอดเลือดเหล่านี้มีการสร้างไกลโคโปรตีน ซึ้งจะถูกขนย้ายออกมาเป็น Basement membrane  มากขึ้นท า
ให้ Basement membrane  หนาแต่เปราะ หลอดเลือดเหล่านี้จะฉีกขาดได้ง่าย เลือดและสารบางอย่างที่อยู่
ในเลือดจะรั่วออกมาและมีส่วนท าให้ Macula บวม ซึ่งจะท าให้เกิด Blurred Vision หลอดเลือดที่ฉีกขาดจะ
สร้างแขนงของหลอดเลือดใหม่ออกมามากมายจนบดบังแสงที่มาตกกระทบยัง Retina ท าให้การมองเห็นของ
ผู้ป่วยแย่ลง ตาหรือจอตาเสื่อม หรือมองเห็นจุดด าลอยไปมา และอาจท าให้ตาบอดได้ในที่สุด 
                    ๒) ภาวะแทรกซ้อนทางไต (  Diabeter nephropathy ) 
           ไตมักจะเสื่อม จนเกิดภาวะไตวายพยาธิสภาพของหลอดเลือดเล็กที่ Glomeruli จะ
ท าให้Nephron ยอมให้ albumin รั่วออกไปกับ filtrate ได้ Proximal tubule จึงต้องรับภาระในการดูดกลับ
สารมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นนานๆก็จะท าให้เกิด Renel failure ได้ ซึ่งผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตภายใน 3 ปี นับจาก
แรกเริ่มมีอาการ 
                   ๓) ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ( Diabetes neuropathy ) 
          เบาหวานจะท าให้หลอดเลือดเล็กๆ ที่มาเลี้ยงเส้นประสาทบริเวณปลาบมือปลายเท้า
เกิดพยาธิสภาพ ก็จะท าให้เส้นประสาทนั้นไม่สามารถน าความรู้สึกต่อไปได้ เช่น รู้สึกชาหรือปวดแสบปวดร้อน
ตามปลายมือ เมื่อผู้ป่วยมีแผลก็จะไม่รู้สึกตัว และไม่ดูแลแผลดังกล่าว ประกอบกับเลือดผู้ป่วยมีน้ าตาลสูงจึง
เป็นอาหารอย่างดีให้กับเหล่าเชื้อโรคและแล้วแผลจะเน่าจนน าไปสู่การ amputation ในที่สุด ในชายอาจมี
ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 
                  4) โรคหลอดเลือดหัวใจ ( Coronary vascular disease ) 
         เบาหวาน เป็นตัวการที่จะเร่งให้เกิดการเสื่อมของหลอดเลือดทั่วร่างกาย และเมื่อหลอด
เลือดที่เลี้ยงหัวใจเสื่อมสภาพจากเบาหวาน ประกอบกับการมีไขมันในเลือดสูงก็จะส่งผลให้มีการตีบของหลอด
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เลือดหัวใจ ท าให้หัวใจขาดเลือด แต่หากหลอดเลือดเกิดอุดตัน ก็มักเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย ในผู้ป่วย
เบาหวานบางราย กล้ามเนื้อหัวใจมีการท างานน้อยกว่าปกติ คือมีการบีบตัวน้อยกว่าปกติ อันเนื่องมาจากเส้น 
เลือดฝอยเล็กๆที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมีการท างานน้อยกว่าปกติ คือมีการบีบตัวน้อยกว่าปกต ิอันเนื่องมาจาก
เส้นเลือดฝอยเล็กๆที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจากเบาหวาน ซึ่งจะท าการรักษาได้ยาก การักษาที่ดีท่ีสุด คือ 
การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ปัญหาที่ส าคัญมากอีกประการหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน คือ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอด
เลือดหัวใจจะไม่แสดงอาการผิดปกติที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคหัวใจให้เห็นก่อน เช่น อาการเจ็บหน้าอก อันเป็นอาการ
เบื้องต้นของโรคหัวใจทั่วไป ดังนั้นผู้เป็นเบาหวานบางรายอาจจะแสดงอาการครั้งแรกด้วยอาการที่รุนแรง เช่น 
กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือหัวใจล้มเหลาว ท าให้แพทย์ได้วินิจฉัยโรคได้ช้ากว่าปกติซ่ึงอาจเป็นอันตรายได้ 
             5) โรคหลอดเลือดสมอง ( Cerebovascular disease )  
    ผู้ที่เป็นเบาหวานจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตชนิดหลอดเลือดตีบได้สูง เพราะ
เบาหวานท าให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งได้ง่าย โดยจะมีหลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย และถ้าเป็นหลอดเลือดของ
สมอง ก็จะเกิดอัมพาตขึ้น โดยอัตราเสี่ยงของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีโอกาสเป็นอัมพาตได้สูงกว่าปกติ 2-
4 เท่า โดยจะมีอาการเบื้องต้นสังเกตสังเกตได้จาก กล้ามเนื้อแขน ขาอ่อนแรงครึ่งซีกอย่างทันทีทันใด หรือเป็น
ครั้งคราว ใบหน้าชาครึ่งซีก ซีกใดซีกหนึ่ง พูดกระตุกกระตักสับสนหรือพูดไม่ได้เป็นครั้งคราว ตาพร่าหรือมืด
มองไม่เห็นไม่ชั่วครู่ เห็นแสงผิดปกติ วิงเวียน เดินเซ ไม่สามารถทรงตัวได ้กลืนอาการแล้วส าลักบ่อยๆ มีอาการ
ปวดศีรษะอย่างรุนแรง โดยอาการปวดมักจะเกิดในขณะที่เคร่งเครียด หรือมีอารมณ์รุนแรง 
 2.๒.๔.๒ โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานชนิดเฉียบพลัน 
             โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน เกิดจากการที่ผู้ป่วยปล่อยให้ระดับน้ าตาลในเลือดข้ึนสูง 
เกินกว่าปกต ิ( สูงกว่า 300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ) ติดต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อน้ าตาลกลูโคสเหล่านี้ปนอยู่ใน
กระแสเลือดปริมาณมาก จะไปจับกับหลอดเลือดและเนื้อเยื่อตามอวัยวะต่างๆ ท าให้เส้นเลือดที่กระจายตัว
ตามอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเกิดการเสื่อมสภาพ และเกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ในที่สุด 
           ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนหากละเลยต่อการออกก าลังกาย ปล่อยตัวอย่างให้อ้วนละเลยการ
ควบคุมอาหารและระดับน้ าตาลในเลือด ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนแทบทั้งสิ้น โรคแทรกซ้อน
จากเบาหวานชนิดเฉียบพลันมีดังนี้ 
         1)  หมดสติจากภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า ( Hypoglycemia ) 
        มักเกิดในภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดต่ า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดในผู้ป่วย
เบาหวานที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ออกก าลังกาย หรือ ท างานหนักเกินไป และการกินยาเกินขนาด 
หรือในปริมาณท่ีไม่เหมาะสม เช่น กินยาหรือฉีดอินซูลินมากเกินไป เป็นต้น ก่อนหมดสติจากภาวะน้ าตาลใน
เลือดต่ าผู้ป่วยเบาหวานจะมีเหงื่อออกท่วมตัว ตัวเย็น ใจสั่น ปวดศีรษะ ตาลาย หน้ามืด หงุดหงิด หน้าซีด และ
ในกรณีที่เป็นมาก อาจมีอาการชักและหมดสติได้ในที่สุด 
        2) หมดสติจากระดับน้ าตาลในเลือดต่ า 
       เกิดจากการที่ร่างกายของผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงมากกว่า 300 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร ส่งผลให้เลือดมีความเข้มข้นสูงมาก ท าให้มีอาการกระหายน้ ารุนแรง ซึ่งในกรณีนี้จะพบในผู้ที่เป็น
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เบาหวานชนิดที่  2 ( ร่างกายสามารถสร้างอินซูลินได้บ้าง แต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ ) ในผู้ป่วย
เบาหวานวัยกลางคนหรือสูงอายุหากควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ดี จะมีอาการปัสสาวะผิดปกติต่อเนื่องกัน
หลายวันโดยเฉพาะเวลากลางคืน อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย น้ าหนักลด ซึมและอาจหมดสติได้ 
        3)  ภาวะหมดสติจากน้ าตาลในเลือดสูงและกรดคีโตนคั่ง 
       เกิดในภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงมากร่วมกับมี กรดคีโตน ( สารที่ร่างกายสร้างขึ้น
เมื่อสารในร่างกาย  มาสามาถน าน้ าตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ ) คั่งอยู่ในเลือด ท าให้ร่างกายเกิดภาวะกรด
เกิน หากรักษาไม่ทันอาจท าให้เกิดเสียชีวิตได้ ภาวะหมดสติจากน้ าตาลในเลือดสูงและกรดคีโตนคั่ง มักเกิดใน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ( ตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่ได้ ) ซึ่งท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หายใจ
หอบ และเกิดภาวะขาดน้ าตามมา ถ้าไม่ได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ 
       4)  เกิดการเกิดเชื้อ 
      ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดี จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากน้ าตาลในเลือด จะ
ไปรบกวนการท างานของเม็ดเลือดขาว ท าให้ความสามารถในการจับ และท าลายเชื้อแบคไวรัส และเชื้อรา
ลดลง ดังนั้นผู้ป่วยจึงเป็นโรคติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไป 
 
๓. การจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกโรคเบาหวาน  

    แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ (ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล, 2558) 

ครั้งที่ สัปดาห์ที่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
1 
 

1 “กิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรมกลุ่ม” 
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
- ตรวจเลือด Hba1C ครั้งที ่1 
- ประเมินพฤติกรรม บริโภค การออก
ก าลังกาย และ ด้านอารมณ ์
 

“กิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรมกลุ่ม” 
แบบสัมภาษณ์  คือ  แบบบันทึกสุขภาพ
และการปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวานที่ร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิก
เบาหวาน 

  กิจกรรมกลุ่ม  
- การสร้างสัมพันธภาพ 
- ชี้แจงวัตถุประสงค์การพบกลุ่ม 
- ร่วมก าหนดกติกากลุ่ม 
- ดูวิดีโอ “ตั้งใจเปลี่ยน” 
- สร้างแรงจูงใจ 
- ฝึกทักษะการหายใจ 
- ท บ ท ว น พฤ ติ ก ร ร ม  แ ล ะ  เ ลื อ ก
พฤติกรรมที่จะปรับเปลี่ยน 
โดยการสนทนากลุ่ม  และฝึกปฏิบัติ
พร้อมกันทั้งผู้น ากลุ่มและผู้เข้าร่วมวิจัย 
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

สื่อ  
- ผลการประเมินพฤติกรรม บริโภคการ
ออกก าลังกาย และด้านอารมณ ์
- วิดีโอเรื่อง “ตั้งใจเปลี่ยน” “ฝึกหายใจ
คลายเครียด” 
- คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ เ พ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 
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ครั้งที่ สัปดาห์ที่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
2 2 กิจกรรมกลุ่ม 

- การสร้างสัมพันธภาพ 
- ทบทวนวัตถุประสงค์และขั้นตอน
บริการ กติกา  
- หายใจคลายเครียด 
- ติดตามผลการบ้านครั้งก่อน 
- ตอบข้อสงสัยอื่นๆ 
- ดูวิดีโอ“วางแผนเปลี่ยน” 
- ชวนคุ ย  แลกเปลี่ ยนค าถามแผน
ปรับเปลี่ยนที่ดี 
- เลือกพฤติกรรมเสี่ยงและจัดท าแผน
เปลี่ยนแปลง 
- ฝึกการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า 
โดยการสนทนากลุ่ม  และฝึกปฏิบัติ
พร้อมกันทั้งผู้น ากลุ่มและผู้เข้าร่วมวิจัย 
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

สื่อ 
- วิดีโอเรื่อง “วางแผนเปลี่ยน” “การ
เคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า” 
- แ บ บ บั นทึ ก แ ผ นก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม 
- คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ เ พ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน  

3 4 กิจกรรมกลุ่ม 
- การสร้างสัมพันธภาพ 
- หายใจคลายเครียด  
- ติดตามผลการบ้านครั้งก่อน 
- ตอบข้อสงสัยอื่นๆ 
- ดูวิดีโอ“ลดความเสี่ยง” 
- ชวนคุย แลกเปลี่ยนค าถามสถานการณ์
เสี่ยงที่มากระทบต่อพฤติกรรมที่เลือก 
- ก าหนดสถานการณ์เสี่ยงของพฤติกรรม
ที่เลือกปฏิบัติครั้งก่อนและจัดท าแผน
จัดการสถานการณ์เสี่ยง 
- ฝึกการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า 
- เรียนรู้บัญญัติสุข 10 ประการข้อที่ 4 
“ทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต” 
- เลือกหัวข้อความต้องการที่จะเรียนรู้
ครั้งต่อไป 
โดยการสนทนากลุ่ม  
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 
 
 
 

สื่อ 
- วิ ดี โอ เ รื่ อง  “ลดความ เสี่ ย ง  “การ
เคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า” 
- แ บ บ บั นทึ ก แ ผ นก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม 
- แผ่นพับ หรือ สื่อวิดีโอ “บัญญัติสุข 10 
ประการ” 
- คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ เ พ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน  
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ครั้งที่ สัปดาห์ที่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
4 8 กิจกรรมกลุ่ม 

- การสร้างสัมพันธภาพ 
- หายใจคลายเครียด  
- ทบทวนการปรับพฤติกรรม 
- เรียนรู้ความส าเร็จการปรับพฤติกรรมที่
เลือกและการจัดการสถานการณ์เสี่ยง 
- เสี่ยงทายเซียมซีความสุข 
-จัดกิจกรรม เรียนรู้ตามที่สมาชิกก าหนด
ครั้งก่อน 
- สรุปการเรียนรู้ 
- เลือกการบ้านการปรับพฤติกรรมที่เคย
ท าได้และจะท าเพ่ิมใหม ่
- เลือกหัวข้อความต้องการที่จะเรียนรู้
ครั้งต่อไป 
โดยการสนทนากลุ่ม  
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

สื่อ  
- เซียมซีความสุข 
- สื่อตามหัวข้อการเรียนรู้ที่ก าหนด 
- แบบบันทึกแผนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
- คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ เ พ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 

5 12 ประเมินผล 
- ประเมินพฤติกรรม บริโภค การออก
ก าลังกาย และ ด้านอารมณ ์
- เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ 3 ชุด  
กิจกรรมกลุ่ม 
- การสร้างสัมพันธภาพ 
- หายใจคลายเครียด  
- เรียนรู้ความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จการปรับ
พฤติกรรม 
- การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 
- จัดกิจกรรม  เรี ยนรู้ ตามที่ สมาชิก
ก าหนดครั้งก่อน/เคล็ดลับส าคัญการปรับ
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
น้ าตาลในกระแสเลือดจากสมาชิกกลุ่ม 
- สรุปการเรียนรู้ 
- เลือกการบ้านการปรับพฤติกรรมที่เคย
ท าได้และจะท าเพ่ิมใหม ่
- เลือกหัวข้อความต้องการที่จะเรียนรู้
ครั้งต่อไป 
โดยการสนทนากลุ่ม  
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

สื่อ 
แบบบันทึกสุขภาพและการปรับพฤติกรรม
สุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับ
คลินิกเบาหวาน 
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ครั้งที่ สัปดาห์ที่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
6 24 ประเมินผล 

- ตรวจเลือด Hba1C ครั้งที ่2 
- ประเมินพฤติกรรม บริโภค การออก
ก าลังกาย และ ด้านอารมณ ์
กิจกรรมกลุ่ม 
- การสร้างสัมพันธภาพ 
- หายใจคลายเครียด  
- แจ้งผลเลือด  
- เรียนรู้ความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จการปรับ
พฤติกรรม 
- การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 
- จัดกิจกรรม  เรี ยนรู้ ตามที่ สมาชิก
ก าหนดครั้งก่อน/เคล็ดลับส าคัญการปรับ
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
น้ าตาลในกระแสเลือดจากสมาชิกกลุ่ม 
- สรุปการเรียนรู้ 
- เลือกการบ้านการปรับพฤติกรรมที่เคย
ท าได้และจะท าเพ่ิมใหม ่
- ร่วมแลกเปลี่ยนค้นหาสมาชิกเป็น
ตัวแทนกลุ่มร่วมให้ความรู้/ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการ 
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

สื่อ 
1)  แบบบันทึกสุ ขภาพและการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ร่วม
กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรม
สุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 
 

 
๔. คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน 
           ๔.๑ ความหมายคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิต  หมายถึง การรับรู้ของบุคคลถึงสภาวะของตนในร่างกาย จิตใจ ระดับความเป็น
อิสระที่ไม่ต้องพ่ึงพาอุปกรณ์และผู้อ่ืน  ความสัมพันธ์ทางสังคม  สิ่งแวดล้อมและความเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
วัฒนธรรม ค่านิยม  และเป้าหมายชีวิต (UNESCO,1980 อ้างใน รณยุทธ์  บุตรแสนคม, 2540) 
WHOQOL,The WHOQOL Group,1995 อ้างถึงในกอบกุล สุดสวาสดิ์,2541) 

คุณภาพชีวิต  มโนทัศน์หลายมิติที่ประสานการรับรู้ของบุคคลด้านร่างกาย จิตใจ ด้านความ
เป็นอิสระไม่ต้องพ่ึงพา ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความเชื่อ  ส่วนบุคคลภายใต้
วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายชีวิตของแต่ละบุคคล (องค์การอนามัยโลก,) 
                   สุขภาพ  หมายถึง  สภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนความเป็นอยู่ในสังคม
ที่ด ีไม่เฉพาะการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น  (องค์การอนามัยโลก,1994) 
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คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ  หมายถึง ระดับความสมบูรณ์และความพึงพอใจ ที่ผูกพันกับชีวิตของ
แต่ละบุคคล และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับการรักษา  (องค์การอนามัยโลก ,1994) 
๔.๒ การวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ประกอบ ด้วยโครงสร้าง ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ๔.๒.1 ความสมบูรณ์ด้านร่างกาย  (Physical Well-being) ประกอบด้วย 
                ๔.๒.1.1 ความรู้สึกด้วยรวม  (Global well-feeling) 
                ๔.๒.1.2 อาการแสดง (Symptoms) 
                ๔.๒.1.3ความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน (Daily Activity) 

                ๔.๒.2 ความสมบูรณ์ด้านอารมณ์   (Emotional well-being) 
               ๔.๒.2.1 ระดับความสุข (Happiness Level) 
               ๔.๒.2.2 ระดับความคิดเห็นต่อตนเอง (Imagine Level) 
               ๔.๒.2.3 ระดับความวิตกกังวลและพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (Anxiety Level&Suicidal 

behavior) 
                ๔.๒.3. ความสมบูรณ์ด้านความเป็นอยู่ในสังคม (Social well-being) 
               ๔๒.3.1 ชีวิตในสงัคม  การปรับตัวในที่ท างาน หรือ สถานศึกษา (Vocational or 
school adjustment) 
 
 
 

Physical 

 

Economic 

Social 

คุณภาพชวีติดา้นสุขภาพ& 

Human Activity 

Physiological 

Cognitive 

Emotional 
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           ๔.๓ แบบวดัคณุภาพชวีติเฉพาะโรคเบาหวาน 
                 การประเมินผลการรักษาควรให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้เพราะตัวชี้วัดทางคลินิก เช่น 
ค่าฮีโม-โกลบินเอวันซี มีความสัมพันธ์น้อยมากกับการประเมินสุขภาพของตัวผู้ป่วยเอง ชาวไทยอายุตั้งแต่ 35 
ปีขึ้นไป เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากถึงร้อยละ 9.6 โรคนี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแบบแผนการด ารงชีวิต อาการแทรกซ้อนของโรคและอาการข้างเคียงของการรักษา ผลกระทบทาง
จิตวิทยาและทางสังคมของโรคเบาหวานเป็นตัวแปรที่ท านายการตายในผู้ป่วยได้ดีกว่าตัวแปรทางคลินิก  และ
ตัวชี้วัดทางสรีรวิทยาต่างๆ 
 อาการที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยร้อยละ 54 และความกังวลของผู้ป่วยร้อยละ 45 ไม่เคยได้รับการถาม
ถึง โดยผู้ดูแลรักษา หรือไม่ได้รับการบอกกล่าวโดยตัวผู้ป่วยเอง นอกจากนี้ผู้ป่วยมักไม่พอใจต่อการอธิบาย
ข้อมูลต่างๆที่บุคลากรทางการแพทย์ให้  ซึ่งมีผลท าให้เกิดปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาและความไม่พึง
พอใจต่อการรักษา  การวัดคุณภาพชีวิตจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ป่วยให้ดีขึ้น  ซึ่งน่าจะส่งผลดี
ต่อตัวผู้ป่วย และความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ 
 แบบวัดเฉพาะโรคเบาหวานมีอยู่  16 แบบวัด มีเพียง diabetes-39 (D-39)  และ diabetes 
specific quality of life scale (DSQOLS) เท่านั้นที่วัดมิติต่างๆ อย่างครอบคลุมและมีคุณสมบัติการวัดที่ดี  
D-39 ใช้ได้กับผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 และ 2 แต่ DSQOLS ใช้ได้กับผู้ป่วยชนิดที่ 1 เท่านั้น 
 D-39 ประกอบด้วยค าถาม 39 ข้อ มี 5 มิติย่อย คือ มิติเพศสัมพันธ์ (sexual functioning) มิติการ
ควบคุมเบาหวาน (diabetes control) มิติความมีเรี่ยวแรงและความกระปรี้กระเปร่า (energy and 
mobility) และมิติภาระทางสังคม (social burden) แม้ว่า D-39 ซึ่งพัฒนาจากประเทศตะวันตกจะมี
คุณสมบัติการวัดที่ดี  แต่การประเมินแบบวัดฉบับภาษาไทยเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากความเข้าใจเรื่องสุขภาพ
ขึ้นกับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย 
 

๕.งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

               ประสบการณ์หลายรูปแบบจากสมาชิกท่ีสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและมีข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติตัว ซึ่งจะท าให้กลุ่มสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองไปใช้ในการควบคุมโรคได้ดีขึ้นเพราะอิทธิพล
ของกลุ่มมีส่วนช่วยให้สมาชิกเกิดการยอมรับและสมัครใจน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถาวรต่อไป 
 พูนศิริ อรุณเนตร (2541) ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้เรื่องโรคเบาหวาน  
พฤติกรรมการดูแลตนเองแลการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน  ที่มารับการรักษาใน
โรงพยาบาลศิริราช จ านวน 10 ราย ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ เรื่อง
โรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการควบคุมโรคเบาหวานระหว่างก่อนได้รับความรู้และหลังได้รับ
ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<.01,.05) และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมโรคขณะได้รับความรู้และหลังได้รับความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม   
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คะแนนความรู้ในเรื่องโรคแทรกซ้อนเมื่อควบคุมโรคไม่ดี   และวิธีการแก้ไขเมื่อมีน้ าตาลในเลือดสูง คะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องวิธีการแก้ไขเม่ือมีเรื่องไม่สบายใจ ไม่เปลี่ยนแปลง  
 สุนทรา  พรายงาน  (2542)  ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อ
ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน ผลการทดสอบพบว่า ผลการใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ท าให้กลุ่มทดลองมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และค่าน้ าตาลในเลือดในกลุ่มทดลองลดลงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยจะน าไปเป็นแนวทางในการจัดอบรมความรู้แก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเป็นแนวทางในการจัดบริการส าหรับผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนต่อไป 
 อรอนงค์  นารอด (2543)  ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนต่อความสามารถในการปฏิบัติตนของ
ผู้ป่วยเบาหวาน  ที่มารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกพิเศษโรคเบาหวานโรงพยาบาลพนัสนิคม  จ านวน 10 คน  
โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยาย  กิจกรรมกลุ่ม  การสาธิตและใช้สื่อหลาย
อย่างได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ พบว่า ความรู้เจตคติ  และการปฏิบัติตนหลังการใช้รูปแบบการสอนสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า
หลังการใช้รูปแบบการสอนลดลงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อริสรา  จันทร์ศรีสุริยวงศ์ (2545) ได้ศึกษาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ 
โรงพยาบาลหนองบัวล าภู  ผลการศึกษาผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาจนสิ้นสุดการศึกษา มีจ านวน 45 ราย เป็น
เพศหญิง 35 ราย  เพศชาย 9 ราย มีอายุเฉลี่ย 48.79+8.36 ปี  ผู้ป่วย 30 ราย สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือด ณ ระดับที่ยอดรับได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <.05) เมื่อสิ้นสุดการศึกษามีผู้ป่วยจ านวน 
15 ราย ที่แพทย์ให้กลับไปอยู่ในความดูแลของแพทย์และผู้ป่วยอีก 30 รายให้อยู่ในความดูแลของเภสัชกร
ต่อไปได ้การศึกษาในครั้งนี้แสดงถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกรในการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด 
 เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ  (2546)  ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงความรู้
การรับรู้และทัศนะต่อการดูแลตนเองเพ่ือการควบคุมเบาหวานกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานแบบไม่พ่ึง
อินซูลินที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลสตูล   จ านวน 40 ราย  โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
กระบวนการกลุ่มให้มีความรู้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่า  หลังการให้ความรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ถูกต้องมากขึ้นการรับรู้และทัศนะต่อการดูแลตนเองดีขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ศศิธร  ไชยยิ่ง  (2548)  ได้พัฒนาโปรแกรมการให้สุขศึกษาเพ่ือการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการให้สุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน  ด าเนินการโดยท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวาน  จ านวน 
100 คน  เครื่องมือที่ใช้ คือ โปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบทดสอบ  แบบทดสอบความพึงพอใจและ
แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมโปรแกรม  ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมให้สุขศึกษาเพ่ือการ
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ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่สร้างขึ้นเป็นโปรแกรมที่มีคุณภาพ  มีผลท าให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและการดูแลตนเอง สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

สุพัฒน์  สมจิตรสกุล  และคณะ (2544) การใช้กระบวนการกลุ่มในการควบคุมโรคเบาหวาน  
การศึกษาการพัฒนาระบบการให้บริการในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก จังหวัดนครพนม  โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
จ านวน 17 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้รับบริการสามารถควบคุมโรคดีขึ้น เพราะการเจ็บป่วยไม่มีใครรู้ดีเท่า
ผู้ป่วย การปฏิบัติใดๆ ผู้ป่วยย่อมรู้ดีแก่ใจว่าสิ่งนั้นท าให้เกิดอันตรายแก่ตัวหรือมีประโยชน์  และเสนอแนะ
วิธีการจัดบริการควรมีการท ากลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ผลของการพัฒนาระบบบริการท าให้สัมพันธภาพของผู้ป่วยและผู้ให้บริการดีขึ้น  ท าให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างทีมสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานท าให้การควบคุมโรคดี
ขึ้น ธีระ ภักดิ์รุง (2548) ศึกษาการใช้ กระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนของครอบครัวในการควบคุมโรค
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่าผู้ป่วย
เบาหวานมีความรู้เพ่ิมขึ้น มีความเชื่อเกี่ยวกับโรคเบาหวานถูกต้องมากขึ้น กิจกรรมการดูแลตนเองเพ่ือการ
ควบคุมโรคมีการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน ข้อเสนอแนะการใช้กระบวนการกลุ่มในโรงพยาบาลอาจต้องใช้จ านวนกลุ่ม
ใหญ่มากขึ้นและให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด โดยมีการถ่ายทอดทักษะการเป็นผู้น าให้แก่
ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด  โดยมีการถ่ายทอดทักษะการเป็นผู้น าให้แก่ผู้ป่วยหรือ
อาสาสมัครสาธารณสุข การุณย์ หงส์กา (2550) การช่วยเหลือบุคคลให้ปรับตัวกระท าได้หลายวิธี 
กระบวนการกลุ่มสนับสนุน (Support Group) เป็นวิธีการหนึ่งที่น าให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีขึ้น เกิดผลดีในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ 
 Griffith และ Field (1990)  ศึกษาความสัมพันธ์ของความกดดันในชีวิตและแรงสนับสนุนทางสังคม
ที่มีต่อการควบคุมโรคเบาหวาน  โดยศึกษาจากผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 80 คน (ชนิดที่ 1 จ านวน 40 คน 
และชนิดที่ 2  จ านวน 40 คน)ประเมินผลการควบคุมโรคโดยใช้ค่าฮีโมโกลบิน (HbA1c)ผลการศึกษาพบว่า
เมื่อภาวะความกดดันในชีวิตต่ าและการสนับสนุนทางสังคมต่ าค่าฮีโมโกลบิน (HbA1c) ไม่มีความแตกต่างกับ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่ในสภาวะที่แรงกดดันในชีวิตเพ่ิมแต่การสนับสนุนทางสังคมต่ า  ค่าฮีโมโกลบิน 
(HbA1c)  มีระดับสูงกว่าภาวะความดันในชีวิตสูง และการสนับสนุนทางสังคมสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
แสดงให้เห็นว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวาน 
 Maxwell  และคณะ (1992)  ได้ศึกษาผลของแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่ม และสื่อประกอบการ
เรียนรู้เรื่องเบาหวานต่อการควบคุมการเผาผลาญพลังงาน  โดยการให้โปรแกรมการเรียนรู้  และแรงสนับสนุน
ทางสังคมแก่ผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 204 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มควบคุมมีการ
เรียนรู้เพียงอย่างเดียว  ส่วนกลุ่มทดลองมีการให้การเรียนรู้ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่ม  8 อย่าง  
ใช้เวลาในการติดตามผล 7 เดือน  ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองสามารถควบคุมการเผ่าผลาญพลังงานได้ดี
ขึ้น  มีความรู้เรื่องโรคเบาหวานดีขึ้น  พฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานดีขึ้น  มีประสบการณ์ในด้านบวกใน
การแสดงความรู้สึกในการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพของกลุ่มดีกว่ากลุ่มควบคุม 
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 Wang และ Fensky(1996) ที่ได้ศึกษาการสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือที่มีผลกระทบต่อการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน  ซึ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนการดูแล
ตนเองที่จ าเป็นโดยทั่วไปและการดูแลตนเองที่จ าเป็นเมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเม็ดลดน้ าตาลควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด  ผลการศึกษาพบว่า มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือนกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองที่จ าเป็นโดยทั่วไปและการดูแลตนเองที่จ าเป็นเมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพ  ซึ่ง
ผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือจะได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวเพ่ิมขึ้น   การดูแลตนเองที่
จ าเป็นโดยทั่วไปและการดูแลตนเองที่จ าเป็นเมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 Avila-Toledo (2004) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในด้าน
ทัศนคติ  ความรู้   ทักษะ  และพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่ศูนย์สุขภาพ
แคลิฟอร์เนีย  จ านวน 8  คน  พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังจากได้รับความรู้จ านวน 10 ชั่วโมง ตาม
โปรแกรมแล้ว  ผู้ป่วยเบาหวานมีทัศนคติที่ดี  มีแรงจูงใจและมีความรู้ความสามารถดูแลตนเองด้านการออก
ก าลังกาย  การดูแลสุขภาพ การควบคุมน้ าตาลในเลือด มากกว่าก่อนได้รับความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 BundresmannและWeinert (2005)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ข้อมูลการดูแลตนเอง
ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานกับการปฏิบัติตามตัวโปรแกรมท่ีได้รับ  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ M – CARE  โดยผู้วิจัย
ได้ความรู้ซึ่งประกอบด้วย  การออกก าลังกาย  การควบคุมน้ าตาลในเลือด และการดูแลสุขภาพเท้า พบว่า
พฤติกรรมการดูแลตนเอง  ด้านควบคุมอาหารและการดูแลสุขภาพเท้า  มีความแตกต่างจากก่อนได้รับข้อมูล
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมาพันธ์โรคเบาหวานสากล  ได้ด าเนินการศึกษาน าร่องในประเทศฟิลิปปินส์  เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน  โดยใช้โปรแกรมการดูแลรักษาโรคเบาหวานด้วยตนเอง (Diabetes Self-
management Program หรือ DSME) มุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและบริบทของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

บุษกร หาญวงศ์  (2547)  ศึกษา การประเมินคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเบาหวาน โดยเภสัชกร    ที่
โรงพยาบาลวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราธานี  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลวารินช าราบ เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional 
study ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการศึกษาที่คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลวาริน    
ช าราบ  ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2547 สุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโยวิธี  Convenient 
sumple random sampling  สัมภาษณ์ผู้ป่วยโดยใช้แบบค าถามประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานฉบับ
แปล (DQOL) วิเคราห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย  ผลการศึกษา สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
104 ราย เพศชาย ร้อยละ 34.62 เพศหญิงร้อยละ 65.38 อายุเฉลี่ย 55.73+-10.11 ปี การศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.81 ระยะเวลาเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 4.96+-3.82 ปี ระดับน้ าตาลในเลือด
เฉลี่ย 169.5+-55.35mg เปอร์เซ็นต์  มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 69.23,โรคหัวใจ     
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ร้อยละ 15.38 และโรคอ่ืน ๆ ร้อยละ 15.39 มีภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมด้วยร้อยละ 26.92 ของผู้ป่วย
ทั้งหมด จากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพโดยทั่วไปกับผู้อ่ืนในวัยเดียวกันผู้ป่วยรู้สึกว่าสุขภาพ
ของตนเองอยู่ในระดับดีร้อยละ 38.40,ระดับพอใช้ร้อยละ 57.70 และอยู่ในระดับแย่ร้อยละ 3.90 ผลการ
ประเมินคุณภาพชีวิตในด้านความพึงพอใจในการรับบริการ ผลการรักษาเบาหวานและเรื่องทั่วไปในชีวิต  
ผู้ป่วยรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตในระดับปานกลางถึงมากเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คะแนน (5 คะแนน เท่ากับพึงพอใจ
มาก)  โดยพึงพอใจกับการมาตรวจรักษาโรคเบาหวาน,การรับประทานอาหาร,  ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน,
การนอนหลับ,การพบปะเพ่ือนฝูง,การท างาน,การออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ  ผู้ป่วยประเมิน
คุณภาพชีวิตจากการเป็นเบาหวานมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองในระดับน้อยมากเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 คะแนน (5คะแนนเท่ากับไม่มีผลกระทบ) โดยไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขาดงาน,การเดินทาง,การ
เกิดภายะแทรกซ้อนและการยอมรับว่าเป็นโรคเบาหวาน สรุปผลการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เบาหวานในครั้งนี้ พบว่าผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดับพอใช้และมีความพึงใจกับชีวิตในระดับ
ปานกลางถึงมากผลลัพธ์ที่ดีด้านคุณภาพชีวิตของการดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน  โรงพยาบาลวารินช า
ราบเป็นผลลัพธ์ร่วมกันของทีมสุขภาพสหสาขาวิชาชีพ  ดังนี้บุคลากรทางการแพทย์จึงควรร่วมกันดูแลผู้ป่วย
เพราะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมข้ึน  

สมปรารถนา  คา ผ่องศรี และคณะ (2547)  ศึกษา เรื่องประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมระดับน้ าตาลไม่ได้ หลังจากได้รับการเรียนรู่ในคลินิกเบาหวานเพ่ือศึกษา ความเข้าใจ
การรับรู้ ประสบการณ์ความเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพตนเอง การปรับตัวหลังทราบการวินิจฉัยโรคและความ
คาดหวังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ าตาลในเลือดยังควบคุมไม่ได้ หลังจากได้รับการรักษาและ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในคลินิกเบาหวานแล้ว  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ประชากรที่ต้องการศึกษา (In-Depth Semi structure Interview)  ในประเด็นที่ต้องการศึกษา วิเคราะห์ผล
โดยใช้ Content analysis โดยนักวิจัย และผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด 3 คน ถอดวิจัยอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent coding)  จากกลุ่มตัวอย่าง 22 คน ชาย 11 คน หญิง 11 คน อายุเฉลี่ย 53 ปี เกือบ
ทั้งหมดรับรู้การเป็นโรคเบาหวาน ว่าเป็นโรคเรื้อรังมีภาวะแทรกซ้อนทีเป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อชีวิต 
ผู้ป่วยบางรายรู้สึกเครียด กลัว การเป็นโรคเบาหวานจนเปรียบว่าร้ายแรงเท่ากับหรือมากกว่าโรคมะเร็ง ขณะที่
บางราย รู้สึกเฉย ๆ กับการเป็นเบาหวานเพราะมีปัญหาอ่ืนในชีวิตที่ผู้ป่วยรับรู้ว่าหนักหนากว่าเบาหวาน บาง
รายยอมรับการเป็นเบาหวานเพราะเชื่อว่าเป็นจากกรรมพันธุ์  การรับรู้อาการทางกาย ผู้ป่วยรับรู้อาการ
อ่อนเพลียว่าเป็นความขี้เกียจ อาการน้ าหนักลดว่าเหมือนเป็นโรคเอดส์  และท าให้เสียภาพลักษณ์  จึงพยายาม
เพ่ิมน้ าหนักตัวแม้ว่าเดิมน้ าหนักจะเกินอยู่แล้ว นอกจากนี้ผู้ป่วยมักรับรู้ว่าถูกสังคมต าหนิการที่ตนเองไม่
สามารถคุมโรคเบาหวานได้แม้ส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากสมาชิกในครอบครัวก็ตาม  มีการน า
สมุนไพร  และยาต ารับต่าง ๆมาใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันในผู้ป่วยเกือบทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้     
(21 จาก 22 ราย)  ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยพยายามปรับพฤติกรรมเพ่ือควบคุมโรค  อีกครึ่งหนึ่งไม่สามารถท าได้
เนื่องจากข้อจ ากัดของการชีวิตประจ าวัน  ผู้ป่วยมีความคาดหวังที่จะมีแพทย์ประจ าตัวที่รับฟังเข้าใจและให้
ก าลังใจผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานต่อไปได้ 
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เอกพล  วิรัตน์  (2549)  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตอ าเภอท่าขอน
ยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา  ด้านคุณภาพชีวิต 
 มนูญ  ทองยินดี  และคณะ (2552)  ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร  
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลท่าพล เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปี 2552 เพ่ือเปรียบเทียบ 
ผลต่างคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดสะสม (HbA1C) ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
พบว่าค่าเฉลี่ยคะนนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานหลังการวิจัย  มีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างพอใจในการใช้บริการ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานหลังการวิจัย  มีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<.05) 
ค่าเฉลี่ยระดับ HBA1C ของกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05 ) และค่าคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจหลังการวิจัยมีค่าเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<.05 )และยังพบว่าระบบบริการรูปแบบใหม่ที่
พัฒนาแล้วนี้สามารถลดระยะเวลารอคอยได้  จากเดิมเฉลี่ย 9 ชั่วโมงลดลงเป็น 5 ชั่วโมง รวมทั้งไม่พบการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มตัวอย่าง 

เสกสรร หีบแก้ว และวงศา เลาหศิริวงศ์ (2554) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ศึกษาผู้ป่วยเลาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉิ
นารายณ์ จ านวน 404 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 เพศหญิงร้อยละ 70.79 อายุเฉลี่ย 
58.87 ปี สถานภาพสมรส คู ่ร้อยละ 79.46 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 87.87 อาชีพเกษตรกร 
ร้อยละ 77.45 รายได้ครอบครัว 500-6,800 บาท ต่อเดือน มัธยฐาน 6,800 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างมี
รายได้พอเพียง ร้อยละ 77.72 คะแนนความเครียดโดยเฉลี่ย 13.20 คุณภาพชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ ระยะเวลา
ที่ป่วย ความเครียด การดูแลและช่วยเหลือตนเอง อย่างมีนัยส าคัญ 0.005  (p-value<0.0001,p-
value0.008,p-value<0.001 และ p-value-0.001 
 จีรนุช  สมโชค ศึกษาคุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน  
จ านวน 120 ราย ที่มารับการตรวจรักษา ณ ห้องตรวจทาง อายุกรรม แผนกผู้ป่วยนอก หรือคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาล ศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์ปัจจัยด้านประชากร  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ  และด้านสุขภาพ แบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตตาม
กรอบแนวคิดของซาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอยู่ในระดับดี ปัจจัยด้าน
ประชากร มีเพียงเพศ    มีเพียงเพศ และสถานภาพสมรสเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โรคเบาหวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .2105) และ .2538 ตามล าดับ)  ปัจจัยด้านสังคม
และเศรษฐกิจ  ได้แก่ ระดับการศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .05 ตามล าดับ (r= .3183 และ .1784 ตามล าดับ)  ปัจจัย
ด้านสุขภาพ มีเพียงระยะเวลาการเจ็บป่วย  และความรุนแรงของโรคเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างมีนัยส าคัญทองสถิติที่ ระดับ .05 และ .001 ตามล าดับ (r. = -.1718 และ –
.4289 ตามล าดับ) (จีรนุช สมโชค,2540)  
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 วรรณา  สามารถ ศึกษาคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน พบว่าผู้ป่วย
เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินมีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าคนปกติทั่วไปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต  คือ เพศ 
การศึกษา รายได้ สิทธิพิเศษในการเบิก  หรือลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลภูมิล าเนา การเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล อาการปัสสาวะบ่อย และความพิการ (วรรณา  สามารถ, 2540 ) 
 บุญจันทร์  วงศ์สุนพรัตน์  ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต  และการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้เป็น
เบาหวาน ที่มาตรวจรักษาที่หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอก อายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน 497 คน  
โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว  และแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวาน (Diabetes Quality of 
Life: DQOL ) พบว่า ผู้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ยังควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดยังไม่ด ี(บุญจันทร์  วงศ์สุนพรัตน์, 2547) 
 วันวิสา  ทองรอง  ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลตาลสุม  จ านวน 30 คน โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังให้ค าปรึกษาโดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเบาหวานพบว่า หลังให้ค าปรึกษา 1 เดือน ผู้ป่วยมีระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น (p = 
0.004) คะแนนเฉลี่ยผลรวมคุณภาพชีวิตก่อนให้ค าปรึกษาเท่ากับ 73.03 คะแนนและหลังให้ค าปรึกษา
เท่ากับ 76.13 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลางทั้งก่อนและหลังให้ค าปรึกษา (วันวิสา ทองรอง, 2548) 
 หฤทัย คุโณทัย และคณะ ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการให้ค าปรึกษาโดยเภสัช
กร ณ โรงพยาบาลนครนายก จ านวน 147 คน โดยสัมภาษณ์ผู้ป่วยและประเมินผลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโดยใช้
แบบสอบถาม SP – 12  ฉบับภาษาไทย  พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพกายของ
ผู้ป่วยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05 ) ได้แก่ ความสามารถในการอ่อนเขียนของผู้ป่วย การออกก าลัง
กาย  ด้านสุขภาพจิต  ได้แก่ ความถี่ของการเกิดอาการตามัว ความเครียด ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ได้แก่น ความถี่ของการเกิดอาการชา/ปวดปลายมือ ปลายเท้า (หฤทัย คโณทัย และคณะ 2551 ) 
 ผกากรอง พันธุ์ไพโรจน์ และคณะ ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลสงขลา  กลุ่มตัวอย่าง 350 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐาน และ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตฉบับย่อขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-
BREF-THAI) พบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตระดับปานกลางและปัจจัยพ้ืนฐาน  ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน (r= .106, p < .05  
r= .201, p < .01, r= .109, p < .01, r= .349, p < .01, r= .246, p < .01 ตามล าดับ)  ส่วน 
ระยะเวลาการเจ็บป่วย และภาวะแทรกซ้อนไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (r= .052, p > .05,   
(r= .041, p > .05 ตามล าดับ)  (ผกากรอง พันธุ์ ไพโรจน์ และคณะ, 2551) 
 จิณณพัต ธีรอภิศักดิ์กุล และคณะ ศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ไมพ่ึ่งอินซิลิน  ในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 395 ราย โดยการตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถามส่วนบุคคลและการเจ็บป่วย 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตฉบับย่อขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-BREF-THAI) 3) แบบสอบถามอาการวิตกกังวลและ
อาการซึมเศร้าในโรงพยาบาลฉบับภาษาไทย 4) แบบสอบถามความสัมพันธ์และหน้าที่ในครอบครัว 5) 
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แบบสอบถามการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึง
อินซูลินส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยทางจิตสังคมเป็นปัจจัยส าคัญที่เกี่ยงของกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน (จิณณพัต ธีรอภิศักดิ์กุล และคณะ,2552) 
 การศึกษาของ Hahl และคณะ ที่ศึกษาการวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ไม่มี หรือมี
ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว และ อิทธิพลของภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต โดยใช้เครื่องมือ 
15-D Health-related quality of life measure (15D) วัดคุณภาพชีวิต 15 มิติ พบว่าคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ลดลง เมื่ออายุเพิ่มขึ้น (Hahl et al.,2002) 
 การศึกษาของ Ribu และคณะ เป็นการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคแผลที่เท้า (Foot ulcer) เปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ
กลุ่มที่เป็นเบาหวานกับประชากรปกติ งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า SF – 36 Health Survey ซึ่ง
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนด้วยแผลที่ เท้าทีคุณภาพชีวิตต่ ากว่ากลุ่มที่เป็น
เบาหวาน และกลุ่มประชากรปกติ และพบว่าปัจจัยด้านสังคมที่ท าให้คุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อนแผลที่เท้ากับกลุ่มที่เป็นเบาหวาน แตกต่างกัน คือ เพศชายและการอาศัยอยู่ล าพัง  ปัจจัยด้าน
สังคมท่ีท าให้คุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนแผลที่เท้ากับกลุ่มประชากรปกติ แตกต่าง
กัน คือ เพศชาย สูงอายุ การอาศัยอยู่ล าพัง การศึกษาต่ า และไม่มีงานท า นอกจากนี้ ค่า BMI ในผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนแผลที่เท้ามีค่ามากกว่ากลุ่มเบาหวาน และกลุ่มประชากรปกติ ตามลับดับ (Ribu 
et al.,2007) 
 การศึกษาของ Hart และคณะ ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  1 เปรียบระหว่าง
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตแบบทั่วไปกับเรื่องมือวัดคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะโรค โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
แบบทั่วไปกับเรื่องมือวัดคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะโรค  โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพแบบทั่วไป 2 ชนิด คือ 
RAND-36 และ EuroQOL และเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะเจาะจง 2 ชนิด คือ PAID (Problem 
Areas IN Diabetes)  และ FHS (Fear  of  Hypoglycemia Scale เพ่ือวิเคราะห์ว่าเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
ตัวใดมีการตอบสนองดีกว่ากัน และหาว่าเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตตัวใดจะสามารถจับความเปลี่ยนแปลง
พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางคลินิกส าหรับโรคเบาหวาน ซึ่งพบว่า RAND-36 เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
ในการวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1  ในแง่ของความไวต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ควรใช้ RAND-36 
ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตแบบทั่วไปร่วมกับการใช้เครื่องมือแบบเฉพาะเจาะจงโรค (Hart et al.,2007) 
 การศึกษาของ Grandy et al. ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 
และในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ า และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเบาหวานชนิดที่  2 โดยใช้แบบสอบถาม SF-
12  ในการวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และใช้ PHQ-9  ในการประเมินภาวะซึมเศร้า พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง มีคะแนนต่ ากว่ากลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงต่ า ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนน PHQ-9 และร้อยละของภาวะซึมเศร้าอยู่ในช่วง ปานกลางถึงรุนแรง  
โดยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ า   ซึ่ง
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ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายที่ลดลงและภาวะซึมเศร้าที่มากขึ้นไปในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 
และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ า (Grandy et al.,2008) 
 การศึกษาของ Huang et al. ศึกษาการใช้แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะเจาะจงโรค
เปรียบเทียบกับแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตแบบทั่วไป โดยแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะเจาะจง
โรคที่ใช้ คือ Diabetes-39 (D-39)  แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตแบบทั่วไปที่ช้า คือ The Medical 
Outcomes Study Short Form 36 (MOS SF-36) พบว่าแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะเจาะจง
โรคเบาหวานและแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตแบบทั่วไป มีข้อดีแตกต่างกันในแต่ละด้านควรใช้ทั้ง 2 ชนิด
ร่วมกัน ในการประเมินคุณภาพชีวิต (Huang et al.,2008) 
 การศึกษาของ Yoshida et al. (2009)  ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
เบาหวานในญี่ปุ่น  โดยใชแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมและภาวะสุขภาพและแบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้า The Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder, 4th edidition (DSM-IV) พบว่า  
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทมีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้า (Yoshida et al., 2009) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  พอสรุปได้ว่าการที่ผู้ป่วยจะแสดง
พฤติกรรมใดนั้น  บุคคลนั้นจะต้องมีความคาดหวังว่าเขามีความสามารถที่จะท าพฤติกรรมใดนั้น   บุคคลนั้น
จะต้องมีความคาดหวังว่า  เมื่อกระท าพฤติกรรมนั้นบุคคลจะได้รับผลที่ต้องการ  โดยใช้แบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เกี่ยงข้องกับความมีเหตุมีผลของบุคคลในการเลือกตัดสินใจเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม  
แรงสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติ   นอกจากนี้กระบวนการกลุ่มยังเป็น
วิธีที่เหมาะสมในการที่จะน ามาใช้กับผู้ป่วยเบาหวาน  เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้และตัดสินใจในการที่จะมี
พฤติกรรมในการควบคุมโรคด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่มที่น ามาใช้ในการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานจะเป็นวิธี
ที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตนเองเพราะกระบวนการกลุ่มเป็นการน าเอา
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  ๒ ที่คุมน้ าตาลได้ไม่ดี มาใช้ โดยวัดจากระดับ
น้ าตาลในเลือดสะสม ดัชนีมวลกาย รอบเอว และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน   เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ดูแลผู้ป่วยและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยต่อไป 
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บทที ่3 

วธิกีารด าเนินการวจิยั 

1. ชนดิของการวจิยั  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผลกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ 1  กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลอง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โดย
รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง (The one group pretest-posttest group design) จากการใช้
โปรแกรมการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

2 เกณฑก์ารคัดเลือกผูเ้ขา้รว่มการวจิยั (Inclusion criteria) 

 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมน้ าตาลในกระแสเลือดได้ไม่ดีที่มารับบริการ เขตพ้ืนที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโตนด 

3. คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

 คัดลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  (Systematic sampling) โดย 
 1. ส ารวจรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า 
 2.น ารายชื่อผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดมาเรียงเป็นระบบตามบัญชีเรียกชื่อ โดยเรียงตามแบบพจนานุกรม 
 3. ท าการสุ่มแบ่งประชากร 

4. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) 

  1. อายุ ระหว่าง 40 - 65 ปี   
  2. ทั้งเพศชายและหญิงโดยเพศหญิงไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ 
  3. ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรักษาด้วยยาเม็ดลดน้ าตาลในเลือด 2 ชนิด และไม่สามารถควบคุม
คุมน้ าตาลในเลือดได้ดี 
  4. เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7  ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม 
  5. สามารถพูด/สื่อสาร อ่าน เขียนภาษาไทยได้ด้วยตนเองอย่างเข้าใจ  
  6. สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง 
  7. เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย และลงลายมือชื่อด้วยความเต็มใจ 

5. เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมการวิจัยออก (Exclusion criteria) 

  1. มีระดับน้ าตาลในเลือด เกิน 250 mg/ dL 
  2. มีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเช่น ไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องล้างไต ภาวะหัวใจล้มเหลวหลอด
เลือดสมอง ภาวะเบาหวานขึ้นตา 
  3. ความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมได้ (≥140/90 มม.ปรอท) 
  4. มีอาการทางจิตจนรบกวนความสามารถในการเข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้ 
  5. ผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาที่หน่วยบริการอื่น 
  6. มีประสงค์ยุติเข้าร่วมการวิจัย 
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6 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมน้ าตาลในกระแสเลือดได้ไม่ดีที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน เขตพ้ืนที่ 
รพ.สต.แหลมโตนดที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้า  10 คน  

7.สถานทีใ่นการท าวจิยั (site of study) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

8.ระยะเวลาในการวจิยั (duration of study) กันยายน 2559 – มีนาคม 2560 

9. นิยามศัพท์ ประกอบด้วย  
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุมาจาก

การที่ตับอ่อนสร้างอินซูลินได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน 
HbA1C หมายถึง ค่าเฉลี่ยน้ าตาลที่สะสมในกระแสเลือด 
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ าตาลได้ไม่ดี หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานที่

มีภาวะดื้อต่ออินซูลินและเม่ือตรวจเลือดหลังอดอาหารแล้วพบว่ามีค่า HbA1C > 7  mg%  

10.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 

1. แบบบันทึกสุขภาพและการปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้
เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน ซึ่งพัฒนาโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตสนับสนุนโดย
กรมสุขภาพจิต และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ (๑) 
ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยเบาหวาน  (๒) ข้อมูลข้อมูลด้านความเครียด  (๓) ข้อมูลประวัติเบาหวาน  (๔) การรับรู้และ
ความตั้งใจปรับพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

๒. แบบส ารวจคุณภาพชีวิต Diabetes-39 ฉบับภาษาไทย ซึ่งกรรณิการ์  สงรักษา แปลจากแบบวัด 
Diabetes-39 ของ Boyer J.G and Earp J.L.1997 ประกอบด้วยข้อค าถาม ๓๙ ข้อ แบ่งเป็น ๕ มิติย่อยๆ 
ดังนี้ (๑) มิติการควบคุมเบาหวาน  (๒) มิติความวิตกกังวล  (๓) มิติภาระทางสังคม  (๔) มิติเพศสัมพันธ์  (๕) 
มิติความมีเรี่ยวแรงและความกระปรี้กระเปร่า ลักษณะการตอบแต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่าเชิง
เส้นตรง (Linear analogue scale) มีตัวเลขก ากับค่าคะแนนบนเส้นตรง อยู่ในช่วง 0–๗ คะแนน 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งพัฒนาโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตสนับสนุนโดยกรม
สุขภาพจิต และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ประกอบด้วย  

    ๓.๑ แบบบันทึกผลการเจาะเลือด (HbA1C) 
    ๓.๒ แบบบันทึกแผนการเปลี่ยนแปลงจัดท าโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตสนับสนุนโดยกรม

สุขภาพจิต และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
    ๓.๓ คู่มือและสื่อวิดิโอ จัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ ส าหรับคลินิกเบาหวาน 

, การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า , บัญญัติสุข 10 ประการ , สื่อเสี่ยงถามชีวิต  
    ๓.๔ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยเบาหวานจากคู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ เพ่ือปรับ

พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 
    ๓.๕ ผู้ด าเนินการกิจกรรมกลุ่ม 
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11. การเก็บข้อมูล (Data collection)  

การเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการเก็บข้อมูลดังนี้ 
1. เสนอโครงการวิจัยต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สาธารณสุข

อ าเภอควนขนุน  
2. ด าเนินการขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนต่อคณะกรรมการจริยธรรมส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง 
๓. ด าเนินการกระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมวิจัย 
๔. จัดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การวิจัยและด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตนเอง อธิบาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขั้นตอนการเก็บข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย พร้อมพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างใน
การเข้าร่วมวิจัย  

๕. ผู้วิจัยด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ ๒ ที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ ๗ ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม ตามจ านวนกิจกรรมกลุ่ม ๖ ครั้ง 

12. การวดัผลของการวจิยั (Outcome measurement) 

๑๒.๑ ผลลัพธ์หลักของการศึกษานี้คือ  (Primary outcome) ระดับน้ าตาลในเลือดสะสม ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  

๑๒.๒ ผลลัพธ์อ่ืนๆ ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว และคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง  
๑๒.๓ การประเมินความปลอดภัย (Assessment of safety) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัยที่มี

การจัดท าแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและมีการพบกลุ่มตามโปรแกรมไม่มีภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน 

๑๒.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล (Statistical analysis)  ประกอบด้วย 
        (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณาในการอธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ เสนอผลในรูปตารางและการบรรยาย 
        (๒) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ คะแนนคุณภาพชีวิต ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตาม

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ ๗ ต่อระดับ
น้ าตาลในเลือดสะสม โดยใช้สถิติ Paired  t-test 

        (๓) วิเคราะห์ข้อมูลผลการท ากิจกรรมกลุ่ม  ด้วยการบรรยายเชิงคุณภาพ          

13. กระบวนการเชิญชวนใหเ้ขา้รว่มการวจิยั (Recruitment process) และกระบวนการขอความยนิยอมใน
การเขา้รว่มการวจิยั (Informed consent process) 

 - กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process)  ประชุมชี้แจงแก่บุคลากรใน
หน่วยงานผู้ซึ่งรับผิดชอบหมู่บ้านที่มีประชากรกลุ่มตัวอาศัย  ประชุมชี้แจงแก่ อสม. ผู้น าชุมชน ในวาระประชุม
ของ อสม. และหมู่บ้าน ในกลุ่ม อสม. ใช้สื่อ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในพื้นท่ี 
ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ในผู้ป่วยเบาหวาน  จัดท าหนังสือเชิญ
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัยจากหน่วยบริการ 
          -  กระบวนการขอความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย (Informed consent process)  จัดท า
หนังสือเชิญและแบบตอบกลับแก่กลุ่มตัวอย่าง  ด าเนินการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการ
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ออกหนังสือเชิญ และ ทีมวิจัยเป็นผู้ด าเนินการแจกหนังสือเชิญและการเก็บแบบตอบกลับยินยอมการเข้าร่วม
โครงการวิจัย 

14. ข้อพจิารณาดา้นจรยิธรรมการวจิยัในคน (Ethical Consideration) 

 1) ประชาชนเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและหากไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้จะมี
ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบต่างๆ ในร่างกายหลายระบบ ซึ่งที่ผ่านมา ข้อมูลการควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีในผู้ป่วย
เบาหวานในพื้นท่ีควนขนุนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

 2) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้ จะส่งผลต่อผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมการวิจัยคาดว่า
น่าจะสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดได้ดี (HBA1C < 7)   จากการเรียนรู้การจัดการตนเอง และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกระบวนการกลุ่ม  ซึ่งอาจน าไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีบุคคลต้นแบบในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะของโรคและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

 3) ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นและการเตรียมการจัดการ
แก้ปัญหาหรือช่วยเหลือให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 -  ยังไม่เคยมีการวิจัยท านองเดียวกับโครงร่างที่เสนอมานี้ แต่ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่จะเกิดความเสี่ยงที่ร้ายแรงอาจจะไม่มีในระหว่างการด าเนินวิจัย  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็น
กิจกรรมการให้บริการในรูปแบบที่จัดขึ้นในคลินิกโรคไม่ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติครอบครัวเป็นผู้ด าเนินการวิจัย แต่อาจจะท าให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
เสียเวลาส่วนตัวเนื่องด้วยเป็นรูปแบบการวิจัยที่ใช้กระบวนการกลุ่ม   
 -  มาตรการป้องกันและแก้ไขที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ในโครงการนี้  การชี้แจงท าความเข้าใจและการ
ยินยอมการเข้าร่วมวิจัยตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการและหากผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีภาวะรุนแรงของโรคเพ่ิมขึ้น หรือมี
อาการของภาวะน้ าตาลในเลือดสูงหรือต่ าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยจะยุติการด าเนินกิจกรรม
ทันที่ส าหรับผู้เข้าร่วมที่มีอาการดังกล่าวและติดต่อประสานงานกับทีมหมอครอบครัวระดับอ าเภอหรือหน่วย
แพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลควนขนุนเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป 
 4) การวิจัยครั้งนี้จะด าเนินการจริยธรรมตามค าแนะน าของคณะกรรมจริยธรรม 
 5) การป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวและมาตรการรักษาความลับของข้อมูล (Privacy and 
Confidentiality protection) ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยในการบันทึกข้อมูลใน
แบบบันทึกข้อมูล และ/หรือ แบบสัมภาษณ์ มีการน าเสนอภาพรวมของข้อมูล และเมื่อรายงานวิจัยได้ผ่านการ
น าเสนอและพิมพ์เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมวิจัย ที่ไม่ส่งผลการรักษาและการดูแลต่อเนื่องใน
กระบวนการรักษา จะมีการท าลาย ภายในระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และวิธีการท าลายเมื่อพ้นระยะเก็บ
ข้อมูล 
 6) การด าเนินการจริยธรรม ด าเนินการขอหนังสือด าเนินการจริยธรรมให้แก่ทีมวิจัย จากนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  เพ่ือป้องกันความไม่เข้าใจในการจัดบริการที่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานใน
หน่วยบริการและต่างหน่วยบริการในพื้นที่อ าเภอเดียวกัน 
 
  
  



39 
 

 

บทที ่๔ 

ผลการวจิยั 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องผลการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ ๒ ที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7  ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่คุมน้ าตาลในกระแสเลือดได้ไม่ดีที่มารับบริการ เขตพ้ืนที ่รพ.สต.แหลมโตนด ที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้า 
จ านวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล (Statistical analysis) ได้แก ่ การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนาในการอธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ความถี ่ร้อยละ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบรรยายเชิง
คุณภาพ น าเสนอข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยเบาหวาน 
๒. ข้อมูลด้านความเครียด 
๓. ข้อมูลประวัติเบาหวาน 
๔.  การรับรู้และความตั้งใจปรับพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยเบาหวานของกลุ่มตัวอย่าง 
๕.  การจัดกิจกรรมตามแผนโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
๖.  ค่าระดับน้ าตาลในเลือดสะสม  ดัชนีมวลกาย  รอบเอว ก่อน และหลังใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ 
๗. การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าตาล ดัชนีมวลกาย รอบเอว เปรียบเทียบผล ก่อน และหลังใช้โปรแกรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ 
๘. คุณภาพชีวิตส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน Diabetes-39 เปรยีบเทียบผล ก่อน และหลังใช้โปรแกรมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่คุมน้ าตาลได้ไม่ดี 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยเบาหวาน 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวน  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง   

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน (N=10) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 0 0 
หญิง 10 100 
อายุ   
ต่ ากว่า 55 ปี 4 40 
55-60 ปี 3 30 
61 ปีขึ้นไป 3 30 
สถานภาพ   
โสด 1 10 
สมรส 8 80 
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ข้อมลูทัว่ไป จ านวน (N=10) ร้อยละ 
หม้าย/หย่า/แยก 1 10 
ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 6 60 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 40 
อาชีพ   
รับจ้าง 1 10 
เกษตรกรรม 7 70 
แม่บ้าน 2 20 
รายได้   
เพียงพอและมีเงินออม 3 30 
เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม 6 60 
ไม่เพียงพอและมีปัญหาการเงิน 1 10 
สิทธิด้านรักษา   
บัตรทอง 10 100 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นเพศหญิง
ทั้งหมด ร้อยละ 100 อายุ ส่วนใหญ่อายตุ่ ากว่า 55 ปี ร้อยละ 40 สถานภาพส่วนใหญ่  สมรส ร้อยละ 80 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60 อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ส่วน
ใหญ่มีรายได้เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม ร้อยละ 60 ใช้สิทธิบัตรทองในการรักษา  ร้อยละ 100 
  
 ตอนที ่๒ ความเครียดของกลุม่ตวัอย่าง  

ตารางที ่๒ แสดง จ านวน ร้อยละความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ข้อมลูดา้นความเครยีด จ านวน ร้อยละ 
มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือ
นอนมาก 

  

แทบไม่ม ี(0 คะแนน)                    5                    50 
เป็นบางครั้ง (1 คะแนน)                    5                    50 
ไม่คอ่ยมสีมาธิ มสีมาธนิอ้ยลง   
แทบไม่ม ี(0 คะแนน)                    4                    40 
เป็นบางครั้ง (1 คะแนน)                    6                    60 
หงุดหงดิ/กระวนกระวาย/วา้วุน่ใจ   
แทบไม่ม ี(0 คะแนน)                    4                    40 
เป็นบางครั้ง (1 คะแนน)                    6                    60 
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ข้อมลูดา้นความเครยีด จ านวน ร้อยละ 
 
รูส้ึกเบื่อ เซ็ง 
แทบไม่ม ี(0 คะแนน)                    6                    60 
เป็นบางครั้ง (1 คะแนน)                    4                   40 
ไม่อยากพบปะผูค้น   
แทบไม่ม ี(0 คะแนน)                    9                   90 
เป็นบางครั้ง (1 คะแนน)                    1                   10 
ผลประเมนิความเครยีด   
เครียดน้อย (๐-๔ คะแนน)                    ๙                    ๙๐ 
เครียดปานกลาง (๕-๗ คะแนน)                    ๑                    ๑๐ 
 จากตารางที ่ ๒ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมากเป็น
บางครั้ง ร้อยละ 50 มีอาการไม่ค่อยมีสมาธิ มีสมาธิน้อยลงเป็นบางครั้งมีอาการหงุดหงิด/กระวนกระวาย/
ว้าวุ่นใจเป็นบางครั้ง และอาการรู้สึกเบื่อ เซ็งแทบไม่มี ร้อยละ 60 ส่วนอาการไม่อยากพบปะผู้คนแทบไม่มี 
ร้อยละ 90 ส่วนใหญ่มีความเครียดระดับน้อย ร้อยละ ๙๐ 

 ตอนที ่3 ข้อมลูประวตัเิบาหวานของกลุม่ตวัอยา่ง 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน  ร้อยละ ข้อมูลประวัติเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ข้อมลูประวตัเิบาหวาน จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่ปว่ยเปน็โรคเบาหวาน   
1-3 ป ี 3 30 
4-6 ป ี 1 10 
7-9 ป ี 3 30 
10 ปีขึ้นไป 3 30 
ภาวะความดนัโลหติสงู   
ไม่มี 5 50 
มี 5 50 
ภาวะไขมนัในเลือดสงู   
ไม่มี 0 0 
มี 10 100 
ภาวะแทรกซ้อนตา (retinopathy)   
ไม่มี 10 100 
มี 0 0 
ระดบัการมองเหน็   
ปกติ 10 100 
ผิดปกติ 0 0 
ตรวจตาครั้งสดุท้าย   
1 ป ี 10 100 
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ข้อมลูประวตัเิบาหวาน จ านวน ร้อยละ 
 
ประสาท (neuropathy) 

  

ไม่มี 10 100 
มี 0 0 
หลอดเลือดหวัใจ   
ไม่มี 10 100 
มี 0 0 
อัมพาต อัมพฤกษ ์   
ไม่มี 10 100 
มี 0 0 
ปัญหาแผลทีเ่ท้า เทา้ผิดรปู   
ไม่มี 10 100 
มี 0 0 
ไต    
ไม่มี 10 100 
มี 0 0 
 
 จากตารางที ่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1-3 ปี 7-9 ปี และ
10 ปีขึ้นไปร้อยละ 30 มีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 50 มีภาวะไขมันในเลือดสูงมากท่ีสุด ร้อยละ 100 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ ภาวะแทรกซ้อนทางตา ระดับการมองเห็น ปกต ิ ร้อยละ 100 ตรวจตาครั้ง
สุดท้าย ภายใน 1 ป ีร้อยละ 100 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระบบประสาท ร้อยละ 100 ไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ร้อยละ 100 ไม่มีปัญหาแผลที่เท้า เท้าผิดรูป ร้อยละ 100 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 100 
   
  ตอนที ่๔ การรับรูแ้ละความตั้งใจปรับพฤติกรรมส าหรบัผูป้ว่ยเบาหวานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตารางที ่๔ แสดงจ านวน  ร้อยละการรับรู้และความตั้งใจปรับพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
รายการ จ านวน (N=10) ร้อยละ 

ระดับสุขภาพ   
ดี ๔ ๔๐ 
ค่อนข้างด ี ๑ ๑๐ 
ใกล้เคียงกับคนวัยเดียวกัน ๕ ๕๐ 
โอกาสซักถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโรค   
ใช่ ๖ ๖๐ 
ไม่ใช่ ๓ ๓๐ 
ไม่แน่ใจ ๑ ๑๐ 
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รายการ จ านวน (N=10) ร้อยละ 
คว าม เ ข้ า ใ จ โ ร คแทรกซ้ อนขอ ง
โรคเบาหวานเพียงพอส าหรับการดูแล
สุขภาพ 
ใช่ ๙ ๙๐ 
ไม่ใช่ ๑ ๑๐ 
เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน   
มี ๕ ๕๐ 
ไม่มี ๔ ๔๐ 
ไม่แน่ใจ ๑ ๑๐ 
รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคแทรก
ซ้อนจากโรคเบาหวาน 

  

ใช่ ๙ ๙๐ 
ไม่ใช่ ๑ ๑๐ 
ปัจจัยที่ท าให้ เสี่ยงต่อการเกิดโรค
แทรกซ้อน 

  

น้ าหนักเกิน ๕ ๕๐ 
ความเครียด ๑ ๑๐ 
นอนไม่เพียงพอ ๕ ๕๐ 
ความดันโลหิต ๕ ๕๐ 
รับประทานแป้งและขนมหวานมาก
เกิน 

๑ ๑๐ 

ไขมันในเลือดสูง ๔ ๔๐ 
ไม่ออกก าลังกาย ๓ ๓๐ 
ความตั้งใจปรับพฤติกรรมของตนเอง   
ใช่ ๑๐ ๑๐๐ 
พฤติกรรมที่ตั้งใจจะปรับ   
การกินหวาน ๗ ๗๐ 
การกินของมัน ของทอด ๘ ๘๐ 
การกินเค็ม ๗ ๗๐ 
การออกก าลังกาย ๙ ๙๐ 
การนอน ๕ ๕๐ 
น้ าหนักเกิน ๓ ๓๐ 
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รายการ จ านวน (N=10) ร้อยละ 
มีแผนชั ด เ จน เพื่ อ ให้ ตั ว เ อ งปรับ
พฤติกรรมได้ 

  

ใช่ ๘ ๘๐ 
ไม่ใช่ ๒ ๒๐ 
เชื่อมั่นว่าตัวเองจะปรับพฤติกรรมได้
ตามที่ตั้งใจ 

  

มั่นใจ ๗ ๗๐ 
ไม่ม่ันใจ ๓ ๓๐ 

จากตารางที่ ๔ พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่า ระดับสุขภาพตนเองอยู่ใกล้เคียงกับคนวัยเดียวกัน ร้อยละ ๕๐ 
รองลงมา คิดว่าสุขภาพอยู่ระดับดีเมื่อเทียบกับคนวัยเดียวกันร้อยละ ๔๐ มีโอกาสซักถามเจ้าหน้าที่ผู้รักษา
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ร้อยละ ๖๐ มีความเข้าใจโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอย่างเพียงพอส าหรับการดูแล
สุขภาพ ร้อยละ ๙๐ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน ร้อยละ ๕๐  รู้วิธีปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคแทรก
ซ้อน ร้อยละ ๙๐ และ ปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโรคแทรกซ้อน  จาก  น้ าหนักเกิน นอนไม่เพียงพอ ความดัน
โลหิตสูง  ร้อยละ ๕๐ รองลงมา คือ ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ ๔๐ การไม่ออกก าลังกาย ร้อยละ ๓๐ การ
รับประทานอาหารประเภทแป้งและของหวานเกิน และความเครียด ร้อยละ ๑๐  

มีความตั้งใจปรับพฤติกรรม ร้อยละ ๑๐๐ โดยตั้งใจที่จะปรับพฤติกรรมในเรื่องการออกก าลังกายสูงสุด 
ร้อยละ ๙๐ รองลงมา ปรับพฤติกรรมเรื่อง การกินของมัน ของทอด และ การกินของหวาน การกินเค็ม ร้อย
ละ ๘๐ และ ๗๐ ตามล าดับ และมีแผนชัดเจนว่าจะท าอย่างไรเพื่อให้ตนเองปรับพฤติกรรมได้ ร้อยละ ๘๐ โดย
มีความเชื่อม่ันว่าตนเองจะปรับพฤติกรรมได้ตามท่ีตั้งใจ ร้อยละ ๗๐  

ตอนที่ ๕ การจัดกิจกรรมตามแผนโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

ตารางที ่๕ แสดงรายละเอยีด การจดักจิกรรมตามแผนโปรแกรมปรบัพฤตกิรรมสขุภาพรพ.สต.แหลมโตนด 

ครัง้
ที ่

สปัดาห์
ที ่

เวลาที่
ใช ้

จ านวน
ผูว้จิยั 

กิจกรรม ผลการด าเนนิการกลุ่ม 

1 1 3  ชม. 10 คน ตั้งใจเปลี่ยน 

1. ผู้ให้บริการแนะน าตัว 

 

สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมาตามนัด 

2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ข้ันตอน
การให้บริการ                    
3. สมาชิกกลุ่มแนะน าตัว 

 สมาชิกกลุ่มตอบรับและมีความสนใจ
ที่จะร่วมกิจกรรม                    
กลุ่มสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มด้วยความ
สมัครใจและเซ็นยินยอมการร่วม
กิจกรรม  
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4. ร่วมก าหนดกติกากลุ่ม กลุ่มมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ รับฟัง
สมาชิกกลุ่ม ไม่เอาเรื่องส่วนตัวของ
สมาชิกไปเล่าให้คนอ่ืนฟัง 

5. แจ้งผลน้ าตาลสะสมในเลือด
สมาชิกกลุ่ม และแจ้ง
สถานการณ์ของโรคหวาน 

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
ความส าคัญของน้ าตาลสะสมในเลือด
และไม่กังวลกับผลน้ าตาลสะสม  
เป็นมาหลายปี โรคไม่รุนแรง  กินยา
เป็นประจ า  ท างานได้สมาชิกบางคน
บอกว่าอยู่กันแค่ตาย 

6. เปิดวีดีโอ ตอนที่ 1 ตั้งใจ
เปลี่ยนและการฝึกการหายใจ
คลายเครียด 

7. ตั้งค าถามประจ าตอน เพ่ือให้
สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยน 

8. ทบทวนการปรับพฤติกรรม
เรื่องการกิน ออกก าลังกาย  

จากการแลกเปลี่ยนสมาชิกกลุ่ม 
พบว่า                                      
- ชอบกินของทอดและแกงกะทิ        
- ไม่ออกก าลังกาย เพราะต้องกรีดยาง
ทุกวันก็เหนื่อยแล้ว                      
- กินกาแฟส าเร็จรูปกินกาแฟตอนเช้า
เช้าประจ า                                
- น าขนมส าเร็จรูปไปกินตอนกลางคืน
ช่วงกรีดยางเพราะหิว                   
- ชอบกินลูกอมงดอาหารหวานไม่ได้ 

9. สมาชิกในกลุ่มเลือก
พฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนของ
ตนเอง 

10. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
การบ้าน 

สมาชิกกลุ่มเลือกพฤติกรรมที่จะปรับ
คนละ 1 อย่าง โดยทุกคนจะขอปรับ
เรื่องของอาหาร โดยวางแผน ลดเรื่อง 
ลดปริมาณการกินอาหาร ลดการกิน
กาแฟ  ไม่น าขนมไปกินตอนกรีดยาง
ตอนกลางคืน 

2 2 3  ชม. 10 คน วางแผนเปลีย่น 

1. ทบทวนวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนบริการ 

 

เพ่ือสร้างสัมพันธภาพและทบทวน
วัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่ม 
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กิจกรรม ผลการด าเนนิการกลุ่ม 

2. ทบทวนการบ้านสมาชิกกลุ่ม
แต่ละคนและตอบข้อสงสัยของ
สมาชิกติดตามผลการบ้าน ครั้ง
ที ่1 เปิดวีดีโอ ตอนที่ 2 
วางแผนเปลี่ยนและการ
เคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า    
- เป้าหมายที่ตั้งไว้                 
- จัดสภาพแวดล้อมและหาคน
ช่วย                                 
- ค าพูดสร้างพลังใจ 

สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนสิ่งที่ท า
หลังจากเข้ากลุ่มครั้งที่ 1 

เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

- เริ่มลดอาหารทอด แกงกะทิ          
- ลดการน าขนมไปกินตอนกรีดยาง
กลางคืน                                   
- ลดการกินข้าวลง                       
- เพ่ิมการกินผักมากข้ึน 

จดัสภาพแวดลอ้มและหาคนชว่ย
สมาชิกส่วนใหญ่ได้บอกกับบุคคลใน
ครอบครัวว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตนเองและมาเข้ากลุ่มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ค าพดูสรา้งพลงัใจ                       
- ต้องดูแลตัวเองต้องอยู่ให้ได้เห็นหน้า
ลูกสะใภ้                                   
- ดูแลตัวเองให้ดี ต้องไม่เหมือนพ่อ 
(บิดาถูกตัดขาด้วยโรคเบาหวาน)        
- ลดการกินยาให้ได้ 

3. ทบทวนการฝึกหายใจคลาย
เครียด 

สมาชิกบางคนก็ได้ไปฝึกที่บ้านบางคน
ก็ไม่ได้ฝึก คนที่ได้ฝึกบอกว่ารู้สึกผ่อน
คลาย 

4. สมาชิกแต่ละคนเลือก
พฤติกรรมเสี่ยงและจัดท า
แผนการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งที่สมาชิกเลือก                         
-  ลดการกินข้าว เพ่ิมการกินผัก ผลไม้
ไม่หวาน  เพ่ิมการกินปลา              
- ออกก าลังกายปั่นจักรยาน  เดิน 
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5. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
การบ้าน 

- ถ้าไม่อยากมีโรคแทรกซ้อน เพ่ิม
ปริมาณการกินยา ก็ต้องเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเอง                    
- สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้การ
ตั้งเป้าหมาย บุคคลในครอบครัวคอย
ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ                    
- สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้การวางแผน
เปลี่ยนพฤติกรรม 

การบ้านให้สมาชิกกลุ่มไปทดลอง
ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ 

3 4 3  ชม. 10 คน หยดุความเสีย่ง 

1. ทบทวนวัตถุประสงค์และ
ทบทวนขั้นตอนการให้บริการ 

 

เพ่ือสร้างสัมพันธภาพและทบทวน
วัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่ม 

2. สมาชิกกลุ่มทบทวนการบ้าน
ของแต่ละคนและตอบข้อสงสัย
ของสมาชิก 

-ให้ความรู้เรื่องการออกแรง 
และการออกก าลังกาย 

สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนสิ่งที่ท า
หลังจากเข้ากลุ่มครั้งที่ 2               
-  มีการออกก าลังกายโดยการปั่น
จักรยาน  เดิน  แกว่งแขน              
- เลิกกินขนมตอนเที่ยงคืนในช่วงกรีด
ยาง                                        
- ลดการกินข้าว 

สมาชิกบอกว่ากรีดยาง ก็เป็นการออก
ก าลังกายแล้ว เพราะต้องใช้เวลาใน
การกรีดยาง ประมาณ 3 ชั่วโมง/วัน 
ไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกายแล้ว  

3. เปิดวีดีโอ ตอนที่ 3 ลดความ
เสี่ยง 

หลังจากดูวีดีโอ สมาชิกบอกว่า 
โรคเบาหวานจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับ
ตัวเรา 
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4. ทบทวนการหายใจและ
ทบทวนการเคลื่อนไหวอย่างมี
สติ 

สมาชิกส่วนใหญ่ได้น าไปฝึกท่ีบ้าน ท า
ให้รู้สึกมีสมาธิ และผ่อนคลาย 

5. เปิดวีดีโอบัญญัติสุข 10 
ประการ  

ให้สมาชิกทบทวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจในชีวิต 

6. สมาชิกกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยน
สถานการณ์เสี่ยงที่ท าให้ไม่
สามารถท าตามแผนที่ตั้งไว้ได้ 
และทดลองปรับพฤติกรรมใน
สถานการณ์เสี่ยงตามแผนการ
จัดการ 

สิ่งที่สมาชิกกลุ่มจะน าไปปฏิบัติต่อ     
-  การออกก าลังกาย                    
- กินเลือกชนิดอาหาร                   
- การจัดการสถานการณ์เสี่ยง 

7. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
การบ้าน 

สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ บางครั้งแผนที่
วางไว้ก็ไม่สามารถปฏิบัติได้  

8. ให้สมาชิกกลุ่มเลือก หัวข้อที่
จะเรียนรู้ในครั้งต่อไป  

ครั้งต่อไปสมาชิกเลือก อาหารโซนสี
และ อาหารแลกเปลี่ยน 

4 8 2.30
ชม. 

10 คน กลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรู้และเสริม
ทักษะ 

1. ทบทวนวัตถุประสงค์และ
ทบทวนขั้นตอนการให้บริการ 

 

 

เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  ทบทวน
วัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มและ
ทราบเป้าหมายของกลุ่ม 

2.หายใจคลายเครียด เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
กลุ่ม 
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3. ติดตามการบ้านของสมาชิก
แต่ละคนสอบถามสมาชิกถึง
ความส าเร็จของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เลือกและการ
จัดการสถานการณ์เสี่ยง 

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
แผนได้  สมาชิกบอกว่าพอเจออาหาร
ที่ชอบก็ทนอดไม่ไหว  ถ้าไปงานแต่ง 
งานบวช หรืองานศพ ก็ยังคงกินมาก
และกินอาหารมัน 

4. จัดกิจกรรมเรียนรู้  อาหาร
ตามโซนสี 

ให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม เรื่องอาหา
ตามโซนสี 

5.เลือกการบ้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เคยท าได้และจะท า
เพ่ิมใหม่ 

สมาชิกกลุ่มจะปฏิบัติตามแผนเดิมที่
วางไว้ และจะพยายามหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ท าให้ไม่สามารปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ และจะเพ่ิมการออก
ก าลังกาย  โดยสมาชิกที่อยู่บ้านใกล้
กันจะชวนไปออกก าลังการด้วยกัน 

6. ให้กลุ่มเลือก หัวข้อที่จะ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป เช่น 
พลังงานที่ร่างกายต้องการ, 
สัดส่วนการรับประทานอาหาร 

สมาชิกในกลุ่มเลือกหัวข้อที่จะเรียนรู้
ครั้งต่อไป เรื่องสัดส่วนการ
รับประทานอาหาร 

5 12 3  ชม. 10 คน กลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรู้และเสริม
ทักษะ 

1. ทบทวนวัตถุประสงค์และ
ทบทวนขั้นตอนการให้บริการ 

2. สมาชิกกลุ่มทบทวนการบ้าน
ของแต่ละคน 

 

 

เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  ทบทวน
วัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มและ
ทราบเป้าหมายของกลุ่ม 

3. ติดตามการบ้านของสมาชิก
แต่ละคนสอบถามสมาชิกถึง
ความส าเร็จของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เลือกและการ

สมาชิกกลุ่มสามารถปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ได้มากข้ึน แต่มีปัญหาคือเป็น
ช่วงฤดูฝน ท าให้ไม่สามารถออกก าลัง
กายกลางแจ้งได้ เปลี่ยนเป็นการออก
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จัดการสถานการณ์เสี่ยง ก าลังกายแบบแกว่งแขนในบ้าน  

4. ทบทวนการหายใจคลาย
เครียดและเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 
10 ท่า 

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
กลุ่ม 

5. สมาชิกเรียนรู้ความส าเร็จ
และไม่ส าเร็จในการปรับ
พฤติกรรม 

สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนถึง
ประสบการณ์ของตนเองที่ได้ไปปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ บางคนก็สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอ สมาชิกส่วน
ใหญ่ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ได้ แต่
สมาชิกบางคนขึ้นไปเยี่ยมบุตรที่ กทม.
ไปอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ และบ้าน
บุตรอยู่ใกล้ตลาดท าให้ลดอาหารไม่ได้
ตามเดิม สมาชิกบอกว่าของในตลาด
น่ารับประทานไปเสียทุกอย่างและ
ราคาถูก 

6. จัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง 
พลังงานที่ร่างกายต้องการ, 
สัดส่วนการรับประทานอาหาร 

ให้ความรู้สมาชิกเรื่อง พลังงานที่
ร่างกายต้องการ  

7.เลือกการบ้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เคยท าได้และจะท า
เพ่ิมใหม่ 

สมาชิกกลุ่มเลือกกิจกรรมที่ท าได้ก็จะ
ท าต่อเนื่องไป กิจกรรมที่จะท าเพ่ิม
สมาชิกบอกว่าขอท ากิจกรรมเดิมที่
เลือกไว้เดิมก่อน 

8. ให้กลุ่มเลือก หัวข้อที่จะ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป  เช่น 
เบาหวานกับโรคแทรกซ้อน 

สมาชิกเลือกหัวข้อที่จะเรียนรู้ครั้ง
ต่อไป คือ เบาหวานกับโรคแทรกซ้อน 
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6 24 3  ชม. 10 คน กลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรู้และปดิ
กลุม่ 

1. สมาชิกกลุ่มทบทวนการบ้าน
ของแต่ละคน 

2. ติดตามการบ้านของสมาชิก
แต่ละคนสอบถามสมาชิกถึง
ความส าเร็จของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เลือกและการ
จัดการสถานการณ์เสี่ยง 

 

 

 

สมาชิกลุ่มแต่ละคนแลกเปลี่ยนถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผ่านมา 

ทัง้ที่ตนเองภาคภูมิใจที่สามารถปฏิบัติ
ที่วางแผนไว้ได้ และจะท าตามแผนที่
วางไว้ต่อไป 

3. ทบทวนการหายใจคลาย
เครียดและเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 
10 ท่า 

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
กลุ่ม 

4. แจ้งผลเลือดแก่สมาชิก สมาชิกมีผลเลือดลดลง จ านวน 5 คน 
ผลเลือดเพ่ิมขึ้น 5 คน  

5.จัดกิจกรรมเรียนรู้ เคล็ดลับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
น้ าตาลในกระแสเลือดและ
เบาหวานกับโรคแทรกซ้อน 

ให้ความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
น้ าตาลในกระแสเลือดและเบาหวาน
กับโรคแทรกซ้อน 

6.ร่วมแลกเปลี่ยน หาตัวแทน
กลุ่มร่วมให้ความรู้ ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเบาหวานของหน่วย
บริการ 

สมาชิกในกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนว่า
ถึงสิ้นสุดโครงการแล้วสมาชิกก็จะ
ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งใจไว้และจะคงมี
การช่วยเหลือกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

 
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลตัวเองของกลุ่มตัวอย่าง 
1. การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
   ผลการศึกษาพบว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยมีการรับรู้เกี่ยวกับ

โรคเบาหวานน้อย  สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความส าคัญของระดับน้ าตาลในเลือด   ไม่กังวลกับผลของ
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น้ าตาลสะสม  เช่นกลุ่มตัวอย่างบอกว่า  ไม่รู้น้ าตาลในเลือดส าคัญ กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบถึงประโยชน์จากการ
ปฏิบัติตนเพื่อให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลงหรือให้อยู่ในภาวะควบคุมได้เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องภาวะน้ าตาล
ในเลือด การไม่กังวลต่อผลของน้ าตาลสะสมในเลือดเป็นเพราะผู้ป่วยไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ าตาลสะสมใน
เลือด  จึงไม่เกิดความกังวล นอกจากนั้นผู้ป่วยไม่เข้าใจประโยชน์ในการปฏิบัติเพ่ือควบคุมภาวะน้ าตาลเพ่ือ
ไม่ให้เกิดโรคภาวะจากโรคเบาหวานได้แก่ภาวะแทรกซ้อนทางตา  ไต  เท้า ซึ่งจะส่งผลต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย ตามที่ผู้ป่วยได้กล่าวว่า อยู่กันแค่ตาย  กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าเบาหวานมีอาการไม่รุนแรง  
สามารถท างานได้ตามปกติ  โดยกลุ่มตัวอย่างบอกว่าเป็นมาหลายปี  กินยามาตลอดยังท างานได้ตามปกติ 
หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ้นในเรื่องของโรคแทรกซ้อน เช่นไม่
อยากตัดขาเหมือนพ่อ มีความเข้าใจในค่าน้ าตาลสะสมในเลือดของตนเอง 

2. พฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
    พฤติกรรมการดูแลตนเองในการส่งเสริมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานมีดังนี้ 
    2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานเขตพ้ืนที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโตนดในเรื่องพฤติกรรมบริโภคอาหารพบว่า 1) ชอบกินกาแฟส าเร็จรูป  เช่นชอบ
ดื่มกาแฟตอนเช้าเป็นประจ า 2)  ควบคุมปริมาณอาหารไม่ได้ เช่น  น าขนมส าเร็จรูปไปกินกลางคืนในช่วงกรีด
ยางเพราะหิว   3) รับประทานอาหารไขมันสูง เช่น ชอบกินของทอดและแกงกะทิ 4) ชอบอาหารหวาน  เช่น
งดอาหารรสหวานไม่ได้ 5) ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง 6) ปัจจัยแวดล้อมไม่เอ้ือ  
เช่นในท้องตลาดมีจ าหน่ายอาหารที่มีรสหวานตามฤดูกาล  เช่นผลไม้รสหวาน  มีมาก   อาหารในตลาดน่า
รับประทาน  ลดอาหารไม่ได้ การบริโภคอาหารผู้ป่วยเบาหวาน  ควรเป็นอาหารที่มีน้ าตาลไม่สูง ไม่มีรสหวาน  
อาหารพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน  ลดอาหารไขมันเพราะจะเพ่ิมไขมันในเลือด  ควรได้ไขมันที่ไม่อ่ิมตัวเพ่ิมอาหาร
ที่มีกากใย  ซึ่งผลจากการท าโปรแกรมนี้พบว่า ผู้ป่วยเริ่มลดอาหารประเภทแป้ง  เช่นลดการกินข้าว  ลดการน า
ขนมไปกินตอนกรีดยางกลางคืน กินผลไม้ไม่หวาน ลดการกินกาแฟ ผู้ป่วยลดอาหารประเภทไขมัน ลดอาหาร
ทอดและแกงกะทิ เพ่ิมการกินปลา เพ่ิมอาหารที่มีกากใย เช่นการกินผักมากขึ้น นอกจากนั้นผู้ป่วยรู้จักเลือก
อาหารตามโซนสี  ซึ่งอาหารตามโซนสีแบ่งตามปริมาณน้ าตาลและปริมาณไขมัน แต่ผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติ
ปฏิบัติได้เช่นเมื่อไปงานพอเจออาหารที่ชอบก็ทนอดไม่ไหว  ถ้าไปงานแต่ง  งานบวช  หรืองานศพ ก็ยังคงกิน
มากและกินอาหารมัน นอกจากผู้ป่วยจะดูแลการบริโภคของตนเองแล้ว  ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้ครอบครัว 

    2.2 พฤติกรรมการออกก าลังกาย กลุ่มตัวอย่าง ไม่ออกก าลังกาย เช่น  เพราะต้องกรีดยางทุกวันก็
เหนื่อยแล้ว เป็นความเชื่อของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนั้นไม่มีเวลาออกก าลังกาย  หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม  
ผู้ป่วยออกก าลังกายโดยการ  ปั่นจักรยาน  เดิน แกว่งแขน นอกจากนั้นได้ชวนเพ่ือนบ้านใกล้เคียงไปออกก าลัง
กายด้วย 

    2.3 พฤติกรรมการรักษาต่อเนื่อง พบว่า 1) รับประทานยาไม่ตรงเวลา 2) ลืมรับประทานยา  
3) ไม่ไปรับยาตามนัด  ปัญหาการรับประทานยาไม่ตรงเวลา  และลืมรับประทานยา  โดยมีปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคคือ 

 1) การไปท างานนอกบ้าน  งานอาชีพของตนไม่เอ้ือต่อการทานยาตรงเวลา  กลับบ้านไม่ตรงเวลา 
 2) มีความเข้าใจเรื่องยาไม่ถูกต้อง  ไม่เข้าใจเรื่องการกินยา 
              2.4 พฤติกรรมเผชิญกับความเครียดการมีชีวิตกับโรคเบาหวานพบว่าในระยะแรกของการศึกษา
ผู้ป่วย  มีปัญหาการนอน  นอนไม่หลับ  ไม่ค่อยมีสมาธิหรือมีสมาธิน้อยลง หงุดหงิด  กระวนกระวาย  ว้าวุ่นใจ  
รู้สึกเบื่อ เซ็ง เช่นกลุ่มผู้ป่วยเล่าว่า  ชีวิตไม่มีความสุข  กินอะไรก็ไม่ได้กลัวน้ าตาลขึ้น  ทั้งๆที่ตนเองอยากกิน 
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ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเครียดได้แก่ 1) ระยะเวลาในการรักษาโรค  ต้องกินยาตลอด  และเป็นโรคที่รักษาไม่
หาย 2)การไปรับยาเป็นภาระแก่บุคคลในครอบครัว 

    จากการรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ป่วยเบาหวานเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโตนด คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและ
ทบทวนองค์ความรู้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของเพนเนอร์ และให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยและญาติ  ผลจากการศึกษาสรุปองค์ประกอบได้  องค์ประกอบดังนี้ 
 1. ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยเอง 
                   องค์ประกอบด้านตัวผู้ป่วยเองเป็นปัจจัยส าคัญ  ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเบาหวาน
และมีความเข้าใจถึงประโยชน์จากการปฏิบัติตนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย มีทัศนคติท่ีดีมีความตระหนัก 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

2. อิทธิพลจากแหล่งอ้างอิง 
   อิทธิพลจากแหล่งอ้างอิง  ตามแนวคิดแนวคิดแบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพของเพ็นเนอร์  
หมายถึง  พฤติกรรม  ความเชื่อ หรือทัศนคติของคนอ่ืน  ที่มีผลต่อความคิดของบุคคล  แหล่งของอิทธิพล
ระหว่างบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้แก่  ครอบครัว (พ่อ  แม่  พี่  น้อง) เพ่ือน และบุคลากร
ทางสุขภาพ  ในการปฏิบัติตนเพ่ือควบคุมระดับน าตาลในเลือด  อิทธิพลของครอบครัวมีความส าคัญมากจะ
ส่งผลต่อแบบแผนการรับประทานอาหารของผู้ป่วย เช่นรสชาติในการรับประทานอาหารของครอบครัวควรจะ
เป็นรสชาติที่ลดความหวาน  ลดเค็ม  เพ่ือจะให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวได้  หากครอบครัว
กินอาหารรสชาติหวาน  ก็จะท าให้ผู้ป่วยควบคุมน้ าตาลไม่ได้   การได้รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวจะ
ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความอบอุ่น  ตนเองไม่แปลกแยกจากคนในครอบครัวนอกจากนี้คนในครอบครัวต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 

อิทธิพลของบคลากรทางสุขภาพ  ต้องเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสุขภาพ  และให้ก าลังใจผู้ป่วย
สร้างความสัมพันธ์อันดี  นอกจากนี้อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยกัน  ที่พบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกัน  ควรให้ก าลังใจในการดูแลตนเองเพ่ือให้ควบคุมระดับน้ าตาล และควรจะมีการปรึกษาหารือกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีของตนสู่เพ่ือนผู้ป่วยคนอ่ืน 

3.อิทธิพลต่อสถานการณ์  
 สถานการณ์  หมายถึงการรับรู้และความคิดของบุคคลเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือบริบทที่เอ้ือหรือ
ขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  สถานการณ์ทีน่่าสนใจ  รู้สึกคุ้นเคย  จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้บุคคล
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตน  สถานการณ์ที่ดีส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน
เช่น  การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มเพ่ือนที่เป็นเบาหวานด้วยกัน  การมีตัวอย่างที่ดี  สังคมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ
ก็จะท าให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพได้  และในทางตรงกันข้ามเพ่ือนที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม  
พฤติกรรมไม่ถูกต้อง  ก็ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย 

4.ความจ าเป็นและทางเลือกอ่ืน 
 ความจ าเป็นและทางเลือกอ่ืน  หมายถึง พฤติกรรมอ่ืนที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตามทางวางแผนไว้ และอาจท าให้บุคคลไม่สามารถปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมสุขภาพตามแผนที่วางไว้ เช่นอาชีพ ไม่
หนุนเสริมการปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพเช่นอาชีพกรีดยางที่ต้องท างานอดนอน  พักผ่อนไม่เพียงพอ  การกินไม่
ตรงเวลา  ความจ าเป็นเหล่านี้มีผลต่อรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
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ตอนที่ ๖ ค่าระดับน้ าตาลในเลือดสะสม  ดัชนีมวลกาย  รอบเอว ก่อน และหลังใช้โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที ่๖ แสดงจ านวน ร้อยละ ระดับน้ าตาลในเลือด  ดัชนีมวลกาย รอบเอว ก่อน และหลังใช้โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ 

 

ข้อมลู 

ก่อน หลงั 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ค่า HbA1c     

> 7% 10 100 5 50 

< 7% 0 0 5 50 

ดชันีมวลกาย     

< 18.50 kg/m2 0 0 0 0 

18.50-22.99 kg/m2 3 30 3 30 

23-24.99 kg/m2 1 10 1 10 

25-29.99kg/m2 5 50 6 60 

>30 kg/m2 1 10 0 0 

รอบเอว     

>8๐ซม. 7 70 7 70 

<8๐ซม. 3 30 3 30 

  

 จากตารางที ่๖ พบว่า กลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ มีค่า HbA1c> 7% ร้อยละ 100 
ค่าดัชนีมวยกายระหว่าง 25-29.99kg/m2ร้อยละ๕๐ รองลงมาค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.50-22.99 
kg/m2 ร้อยละ ๓0 ค่ารอบ>80ซม. ร้อยละ 70และค่ารอบเอว<๘๐ซม.ร้อยละ 30กลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วม
โปรแกรมส่วนใหญ่ มีค่า HbA1c< 7% ร้อยละ ๕0ค่าดัชนีมวยกายระหว่าง  25-29.99kg/m2 ร้อยละ 60
รองลงมาค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.50-22.99 kg/m2 ร้อยละ ๓0และค่ารอบเอว >8๐ซม. ร้อยละ 70 
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ตอนที ่๗ การเปลีย่นแปลงระดบัน้ าตาล ดชันมีวลกาย รอบเอว เปรยีบเทยีบผล ก่อน และหลงัใช้
โปรแกรมการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที่ ๒ 

ตารางที ่๗ แสดงจ านวน ร้อยละ การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าตาล ดัชนีมวลกาย รอบเอว เปรียบเทียบผล ก่อน 
และหลังใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ 

 

รายการ 
Hba1c ดชันีมวลกาย รอบเอว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพ่ิมข้ึน 5 50 3 30 3 30 

เท่าเดิม 0 0 3 30 4 40 

ลดลง 5 50 4 40 3 30 

จากตารางที่ ๗ กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ค่า Hba1c มีค่าเพ่ิมขึ้น และลดลง ร้อยละ 
50   ค่าดัชนีมวลกายมีค่าลดลง ร้อยละ 40 รวบเอวมีค่าเท่าเดิม ร้อยละ 40 

ตอนที ่๘ คุณภาพชวีติส าหรบัผูป้ว่ยเบาหวาน Diabetes-39 เปรียบเทียบผล ก่อน และหลงัใช้
โปรแกรมการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที่ ๒ ที่คมุน้ าตาลได้ไมด่ี 

ตารางที ่๘ แสดงจ านวน ร้อยละ มิตคิุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หลังใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ 

มิตคิุณภาพชวีติ 
จ านวนและรอ้ยละของการเปลีย่นแปลง 

เพิม่ขึน้ ร้อยละ เทา่เดิม ร้อยละ ลดลง ร้อยละ 

การควบคุมเบาหวาน 5 50.00 5 50.00 0 0.00 

ความวิตกกังวล 6 60.00 2 20.00 2 20.00 

การเป็นภาระทางสังคม 9 90.00 1 10.00 0 0.00 

เพศสัมพันธ์ 7 70.00 3 30.00 0 0.00 

ความมีเรี่ยวแรงและกระปรี้กระเปร่า 6 60.00 4 40.00 0 0.00 

จากตารางที ่๘ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าการเป็นเบาหวานจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยมิติที่ส่งผลสูงสุดคือ
มิติการเป็นภาระทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙๐.๐๐ และการเป็นเบาหวานจะส่งผลต่อเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๗๐.๐๐  มิติที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตน้อยท่ีสุดคือการควบคุมเบาหวาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๐.๐๐ ส่วนคุณภาพ
ชีวิตมิติความวิตกกังวลลดลง ร้อยละ ๒๐.๐๐  
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บทที ่5 
สรปุผลการวจิยัอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ ๒ ที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7  ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม : กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมน้ าตาลในกระแสเลือดได้ไม่ดีที่มารับบริการ เขตพ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแหลมโตนด ที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้า จ านวน 10 คน ระยะเวลาในการวิจัย (duration of study) 
กันยายน 2559 – มีนาคม 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล (Statistical analysis) ได้แก่ การ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ สถิติ Paired t-test ใน
การอธิบายการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้คุมน้ าตาลได้ไม่ดี ที่เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่มี
ค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ ๗ ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม  
 
1. สรปุผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวาน 
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นเพศหญิงทั้งหมด ร้อยละ 100 อายุ 
ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 55 ปี ร้อยละ 40 สถานภาพสมรส ร้อยละ 80 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๐ มีรายได้เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม ใช้
สิทธิบัตรทองในการรักษาร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยเบาหวานต าบลแหลมโตนด 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมากเป็นบางครั้ง ร้อยละ 50 มีอาการ
ไม่ค่อยมีสมาธิ มีสมาธิน้อยลงเป็นบางครั้ง  มีอาการหงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจเป็นบางครั้ง และอาการ
รู้สึกเบื่อ เซ็งแทบไม่มี ร้อยละ 60 ส่วนอาการไม่อยากพบปะผู้คนแทบไม่มี ร้อยละ 90 ผลการประเมิน
ความเครียดในระดับเครียดน้อย ร้อยละ ๙๐ 
 3. ข้อมูลประวัติเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1-3 ปี 7-9 ปี และ10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30 มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันในเลือดสูงร่วม ร้อยละ 50 , 100 ตามล าดับ แต่ไม่พบภาวะแทรกซ้อนด้าน
อ่ืนๆ  ระดับการมองเห็น ปกติ ร้อยละ 100 ได้รับการตรวจตาครั้งสุดท้าย ภายใน 1 ปี ร้อยละ 100  
 ๔. การรับรู้และความตั้งใจปรับพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

      สรุปวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การรับรู้ระดับสุขภาพตนเองอยู่ใกล้เคียง
กับคนวัยเดียวกัน ร้อยละ ๕๐ รองลงมา ระดับดีเมื่อเทียบกับคนวัยเดียวกันร้อยละ ๔๐ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๐ 
มีโอกาสซักถามเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีความเข้าใจโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอย่าง
เพียงพอส าหรับการดูแลสุขภาพ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน ร้อยละ ๙๐ , ๕๐ ตามล าดับ  โดย
ส่วนใหญ่รู้วิธีปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อน ร้อยละ ๙๐ และปัจจัยเสี่ยงของตนเอที่จะท าให้เกิดโรคแทรก
ซ้อน  จาก  น้ าหนักเกิน นอนไม่เพียงพอ ความดันโลหิตสูง  ร้อยละ ๕๐ รองลงมา คือ ไขมันในเลือดสูง ร้อย



57 
 

 

ละ ๔๐ การไม่ออกก าลังกาย ร้อยละ ๓๐ การรับประทานอาหารประเภทแป้งและของหวานเกิน และ
ความเครียด ร้อยละ ๑๐  

มีกลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจปรับพฤติกรรม ร้อยละ ๑๐๐ โดยตั้งใจที่จะปรับพฤติกรรมในเรื่องการออก
ก าลังกายสูงสุด ร้อยละ ๙๐ รองลงมา ปรับพฤติกรรมเรื่อง การกินของมัน ของทอด และ การกินของหวาน 
การกินเค็ม ร้อยละ ๘๐ และ ๗๐ ตามล าดับ และมีแผนชัดเจนว่าจะท าอย่างไรเพ่ือให้ตนเองปรับพฤติกรรมได้ 
ร้อยละ ๘๐ โดยมีความเชื่อมั่นว่าตนเองจะปรับพฤติกรรมได้ตามท่ีตั้งใจ ร้อยละ ๗๐ 

 
สรุปวิเคราะห์การรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตัวเองของกลุ่มตัวอย่าง เข้าสู่

กระบวนการกลุ่ม 
1. การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
    ผลการศึกษาพบว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยมีการรับรู้เกี่ยวกับ

โรคเบาหวานน้อย  สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความส าคัญของระดับน้ าตาลในเลือด   ไม่กังวลกับผลของ
น้ าตาลสะสม  หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ผู้ป่วยเข้าใจเก่ียวกับโรคเบาหวานมากขึ้นในเรื่องของโรคแทรก
ซ้อน เช่นไม่อยากตัดขาเหมือนพ่อ มีความเข้าใจในค่าน้ าตาลสะสมในเลือดของตนเอง  

 
2. พฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
    พฤติกรรมการดูแลตนเองในการส่งเสริมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานมีดังนี้ 
    2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานเขตพ้ืนที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโตนดในเรื่องพฤติกรรมบริโภคอาหารพบว่า 1) ชอบกินกาแฟส าเร็จรูป เช่นชอบ
ดื่มกาแฟตอนเช้าเป็นประจ า 2)  ควบคุมปริมาณอาหารไม่ได้ เช่น  น าขนมส าเร็จรูปไปกินกลางคืนในช่วงกรีด
ยางเพราะหิว   3) รับประทานอาหารไขมันสูง เช่น ชอบกินของทอดและแกงกะทิ 4) ชอบอาหารหวาน  เช่น
งดอาหารรสหวานไม่ได้ 5) ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง 6) ปัจจัยแวดล้อมไม่เอ้ือ  
เช่นในท้องตลาดมีจ าหน่ายอาหารที่มีรสหวานตามฤดูกาล  ซึ่ งผลจากการท าโปรแกรมนี้พบว่า ผู้ป่วยเริ่มลด
อาหารประเภทแป้ง  ผู้ป่วยลดอาหารประเภทไขมัน ลดอาหารทอดและแกงกะทิ เพ่ิมการกินปลา เพ่ิมอาหารที่
มีกากใย นอกจากนั้นผู้ป่วยรู้จักเลือกอาหารตามโซนสี  ซึ่งอาหารตามโซนสีแบ่งตามปริมาณน้ าตาลและ
ปริมาณไขมัน แต่ผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นเมื่อไปงานพอเจออาหารที่ชอบก็ทนอดไม่ไหว  นอกจากผู้ป่วย
จะดูแลการบริโภคของตนเองแล้ว  ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้ครอบครัว 

    2.2 พฤติกรรมการออกก าลังกาย กลุ่มตัวอย่าง ไม่ออกก าลังกาย หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม  
ผู้ป่วยออกก าลังกายโดยการ  ปั่นจักรยาน  เดิน แกว่งแขน นอกจากนั้นได้ชวนเพ่ือนบ้านใกล้เคียงไปออกก าลัง
กายด้วย 

    2.3 พฤติกรรมการรักษาต่อเนื่อง พบว่า 1) รับประทานยาไม่ตรงเวลา2) ลืมรับประทานยา  
3)ไม่ไปรับยาตามนัด  ปัญหาการรับประทานยาไม่ตรงเวลา  และลืมรับประทานยา  โดยมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
คือ 1) การไปท างานนอกบ้าน  งานอาชีพของตนไม่เอ้ือต่อการทานยาตรงเวลา  กลับบ้านไม่ตรงเวลา 
 2) มีความเข้าใจเรื่องยาไม่ถูกต้อง  ไม่เข้าใจเรื่องการกินยา 
              2.4 พฤติกรรมเผชิญกับความเครียดการมีชีวิตกับโรคเบาหวานพบว่าในระยะแรกของการศึกษา
ผู้ป่วย  มีปัญหาการนอน  นอนไม่หลับ  ไม่ค่อยมีสมาธิหรือมีสมาธิน้อยลง หงุดหงิด  กระวนกระวาย  ว้าวุ่นใจ  
รู้สึกเบื่อ เซ็ง เช่นกลุ่มผู้ป่วยเล่าว่า  ชีวิตไม่มีความสุข  กินอะไรก็ไม่ได้กลัวน้ าตาลขึ้น  ทั้งๆที่ตนเองอยากกิน 
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ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเครียดได้แก่ 1) ระยะเวลาในการรักษาโรค  ต้องกินยาตลอด  และเป็นโรคที่รักษาไม่
หาย 2) การไปรับยาเป็นภาระแก่บุคคลในครอบครัว 

    จากการรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ป่วยเบาหวานเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมโตนด คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและ
ทบทวนองค์ความรู้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของเพนเนอร์ และให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยและญาติ  ผลจากการศึกษาสรุป องค์ประกอบดังนี้ 
 1. ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยเอง 
               องค์ประกอบด้านตัวผู้ป่วยเองเป็นปัจจัยส าคัญ  ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเบาหวานและ
มีความเข้าใจถึงประโยชน์จากการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย มีทัศนคติที่ดีมีความตระหนัก ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

2. อิทธิพลจากแหล่งอ้างอิง  
     อิทธิพลของครอบครัวมีความส าคัญมากจะส่งผลต่อแบบแผนการรับประทานอาหารของผู้ป่วย 
เช่นรสชาติในการรับประทานอาหารของครอบครัวควรจะเป็นรสชาติที่ลดความหวาน  ลดเค็ม  นอกจากนี้คน
ในครอบครัวต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด 

อิทธิพลของบุคลากรทางสุขภาพ  ต้องเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสุขภาพ  และให้ก าลังใจผู้ป่วย
สร้างความสัมพันธ์อันดี  นอกจากนี้อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยกัน  ที่พบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกัน  ควรให้ก าลังใจในการดูแลตนเองเพ่ือให้ควบคุมระดับน้ าตาล และควรจะมีการปรึกษาหารือกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีของตนสู่เพ่ือนผู้ป่วยคนอ่ืน 

3. อิทธิพลต่อสถานการณ์ เช่น  การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มเพ่ือนที่เป็นเบาหวานด้วยกัน  การมีตัวอย่าง
ที่ดี  สังคมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพก็จะท าให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพได้  และในทางตรงกัน
ข้ามเพ่ือนที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม  พฤติกรรมไม่ถูกต้อง  ก็ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย 

4. ความจ าเป็นและทางเลือกอ่ืน เช่นอาชีพ ไม่หนุนเสริมการปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพเช่นอาชีพกรีดยาง
ที่ต้องท างานอดนอน  พักผ่อนไม่เพียงพอ  การกินไม่ตรงเวลา  ความจ าเป็นเหล่านี้มีผลต่อรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 ๕. ระดับน้ าตาลในเลือด  ดัชนีมวลกาย  รอบเอว ก่อน และหลังใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ กลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ มีค่า HbA1c> 7% ร้อย
ละ 100 ค่าดัชนีมวยกายระหว่าง 25-29.99kg/m2ร้อยละ๕๐ รองลงมาค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.50-
22.99 kg/m2 ร้อยละ ๓0 ค่ารอบ >80 ซม. ร้อยละ 70และค่ารอบเอว<๘๐ซม.ร้อยละ 30กลุ่มตัวอย่าง
หลังเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ มีค่า HbA1c< 7% ร้อยละ ๕0ค่าดัชนีมวยกายระหว่าง  25-29.99kg/m2 
ร้อยละ 60รองลงมาค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.50-22.99 kg/m2 ร้อยละ ๓0 และค่ารอบเอว >8๐ซม. 
ร้อยละ 70 

๖. ระดับน้ าตาล ดัชนีมวลกาย รอบเอว เปรียบเทียบผล ก่อน และหลังใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ 

กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่  ค่า Hba1c มีค่าเพ่ิมขึ้น และลดลง ร้อยละ 50   ค่าดัชนี
มวลกายมีค่าลดลง ร้อยละ 40 รวบเอวมีค่าเท่าเดิม ร้อยละ 40 
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๗. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่ามิติการเป็นภาระทางสังคม และมิติเพศสัมพันธ์ เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ ๙๐.๐๐ , ๗๐.๐๐ ตามล าดับ  มิติการควบคุมเบาหวาน เพ่ิมขึ้นน้อยที่สุดคือร้อยละ ๕๐.๐๐ ส่วนคุณภาพ
ชีวิตมิติความวิตกกังวลลดลง ร้อยละ ๒๐.๐๐ 
 
2.อภปิรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่มีค่า 
HbA1C มากกว่าร้อยละ 7  ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม ที่เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรม
สุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน มีผลการศึกษา และอภิปรายได้ ดังนี้ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย รอบเอว และ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ที่เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้
เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวานพบว่า ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวล
กาย รอบเอว และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
ส าหรับคลินิกเบาหวาน เหมาะสมมากกว่าก่อนที่เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับ
คลินิกเบาหวาน 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ว่า  โปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที ่๒ ที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7  ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม  มีผลท าให้ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมใน
เม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย รอบเอว และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 ที่
ควบคุมไม่ได ้ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการใช้กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 
เป็นการให้ผู้ป่วยมีการทบทวนความเคยชิน ประเมินแรงจูงใจ วางแผนการปรับพฤติกรรมที่ตรงกับบริบทของ
ตนเองที่คิดว่าตนเองพอจะท าได้และต่างจากพฤติกรรมเดิม การได้รับความรู้ที่ตนเองสนใจ  การใช้กิจกรรม
ใหม่เข้ามาสอดแทรก และการเห็นตัวแบบจากวิดีโอ  เกิดความรู้ใหม่ท่ีสามารถไปปรับใช้กับตนเองใน
ชีวิตประจ าวันไม่ให้เกิดความซ้ าซาก ท าให้เกิดการเรียนรู้  และการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดในกลุ่ม ผู้ป่วยทีม่ีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นการกระตุ้นที่
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง  มีความรู้มากขึ้น และรับรู้ประโยชน์ของ
การกระท าจึงส่งผลให้มีก าลังใจและด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือด
แดง ดัชนีมวลกาย รอบเอว และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ 
ดีขึ้น 
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3.ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน ต่อ
ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย และรอบเอว ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุม
ไม่ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ ผู้ที่น าไปใช้ควรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้ในการท ากลุ่ม และกระบวนการกลุ่ม รวมทั้งต้องเตรียมความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวข้องกับ
โรคเบาหวาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน ต่อระดับน้ าตาล 
เฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย รอบเอว และ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานเป็นระยะ เพ่ือความ
ต่อเนื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

4.ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน ต่อระดับ
น้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย และรอบเอว ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ใน
ขนาดกลุ่มทดลองที่มีจ านวนผู้ป่วยมากกว่านี้ เพ่ือจะได้มีอ านาจทางสถิติที่น่าเชื่อถือ 
 2. ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน ในผู้ป่วย
กลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรัง  
ในชุมชน เป็นต้น 

5.ปญัหาและอุปสรรค 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครใจในการเข้าร่วมท ากิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิก
เบาหวาน มีน้อยเกินไป 
 2. กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 5 และ 6 เป็นช่วงน้ าท่วม สมาชิกกลุ่มไม่สามารปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้
อย่างต่อเนื่อง 
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