
1.ชื่อเร่ือง: นวัตกรรมเข็มขัดพิชิตเบาหวาน  

2.ผูจัดทํา: 1.นางเพ็ญพักตร  คงทองสงัข  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

2.นางสาว พรนภา  คุยเบี้ยวตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

3.ทีมผูดูแลคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลปาพะยอม 

สังกัด : โรงพยาบาลปาพะยอมอําเภอปาพะยอมจังหวัดพัทลุง 

3.บทนํา 

 จากสถิติผูปวยเบาหวานทีม่ารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลปาพะยอม ป 2561 มีจํานวน 980

รายและป2562 จํานวน 1,070 ราย ซึ่งมีกลุมปวยที่คุมระดับนํ้าตาลไมได(ระดับFBS มากกวา 200 mg% ) ป 

2561 จํานวน  109 ราย (คิดเปน11.12 %)และป 2562 ( ต้ังแต ต.ค.2561-30 เม.ย.2562 )จํานวน 118 ราย 

(คิดเปน11.02%)ตามลําดับ ในผูปวยกลุมดังกลาว แพทยพจิารณาใหฉีดยาอินซูลินจํานวน  116 ราย จากการ

ประเมินความรูความเขาใจและเทคนิคการใชยาฉีดอินซูลินในผูปวยจํานวน 68 ราย พบวา ผูปวยเบาหวานราย

ใหมจํานวน 21 รายปฏิเสธการใชยาฉีดในครั้งแรก โดยอางเหตุผลวา    กลัวเข็ม  ไมมั่นใจ กลัวยุงยากกับการ

ดําเนินชีวิตสวนในรายที่ใชยาฉีดอินซูลินอยูแลว จํานวน 47 ราย พบวาผูปวยจํานวน 14 ราย  มีปญหาการ

บรหิารยาไมถูกขนาด/ ปรบัขนาดยาเอง และผูปวยจํานวน 11 รายที่ฉีดยาอินซูลินผิดตําแหนง / ฉีดซ้ํารอยเดิม

ทําใหผูปวยกลุมดังกลาวตองกลับมารบัการรักษาทีร่พ.ดวยภาวะระดับนํ้าตาลในเลอืดไมคงที่ สงผลตอความ

รุนแรงของโรคเพิ่มข้ึน 

คลินิกเบาหวานจงึพัฒนาแนวทางการปองกันปญหาจากการใชยาฉีดอินซูลินโดยใชนวัตกรรมเข็มขัด

พิชิตเบาหวานข้ึนมาเปนสื่อการสอนสําหรับการบริหารยาใหผูปวย แนะนําข้ันตอนประกอบสื่อการสอนที่เขาใจ

ไดงาย ทดลองสาธิตการฉีดแลวใหผูปวยสาธิตยอนกลบั สนับสนุนใหผูปวยและญาติไดใชศักยภาพของตัวเอง

เต็มที่ มีความมั่นใจในการฉีดอินซูลินอยางถูกตอง ถูกวิธี ยอมรับและพรอมที่จะใชยาฉีดอินซลูินเพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดีและอยูกบัโรคเบาหวานไดอยางมีความสุข 

วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหผูปวยและญาติมีความเขาใจและฉีดยาอินซูลินไดถูกตอง 

2.เพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูปวยและญาติที่ไดรับอินซูลนิครั้งแรก 

3.เพื่อแกปญหาการฉีดอินซูลินผิดตําแหนง/ ฉีดซ้ํารอยเดิมในผูปวยเบาหวาน 

4. วัสดุและวิธีการ  

ขั้นตอนการดําเนินการ 

- ประเมินเทคนิคการใชยาฉีดอินซลูินในกลุมผูปวยเบาหวานทีใ่ชยาฉีดและกลุมที่แพทยปรับเปลีย่นเปนยา

ฉีดรายใหม 

- นําปญหามาทบทวนและวิเคราะหในทมีผูดูแล 

- ประเมินความรูของผูปวยเกี่ยวกบัการใชยาฉีดอินซลูินโดยใชแบบสอบถาม  



- จัดทํานวัตกรรม เขม็ขัดพิชิตเบาหวานโดยศึกษาตําแหนงทีถู่กตองในการฉีดยาอินซูลิน,มาออกแบบให

เหมาะสมกับหนาทอง,ผลิตนวัตกรรมผาคาดเอวเปนสือ่การสอนพรอมมอีุปกรณประกอบการฉีด,ผลิตขา

ต้ังเพื่อสะดวกในการใหความรูและจัดเกบ็ 

- นํานวัตกรรมเข็มขัดพิชิตเบาหวานไปใชในกลุมผูปวยดังกลาว 

- ประเมินความพึงพอใจในการใชนวัตกรรม 

- สรปุผลการดําเนินการ 

วัสดุ/อุปกรณ 

อุปกรณท่ีใชทํานวัตกรรม 

1. ผาสี่เหลือ่มผืนผา กวาง14น้ิวx10 น้ิว จํานวน   2ช้ิน/สายคาดเอวใชผากวาง2น้ิวยาวตามเหมาะสม / 

ผากุนขอบ 

2. แผนใยโพลเีอสเตอรขนาด 14น้ิวx 10 น้ิว จํานวน  1ช้ิน 

3. แบบ /กรรไกร /สเีมจิก /เข็มดาย  

อุปกรณเสริม 

-ทําขาต้ังและกลองใสอุปกรณเพื่อสะดวกในการใชงาน  

-หมอนขนาดใกลเคียงกบัตัวนวัตกรรม ทําสายผกู เย็บกระดุม1 เม็ดตรงกลางแทนตําแหนงสะดือ 

งบประมาณ  

คาวัสดุ 80 บาท /อุปกรณเสริมหาไดจากทองถ่ินมาประยุกต 

วิธีการจัดทํานวัตกรรม 

1. นําผาและใยโพลีเอสเตอร จํานวน 3 ช้ิน เนาเย็บติดกันโดยใหใยโพลเีอสเตอรอยูตรงกลาง  

2. วาดแบบวงกลมขนาดเทาเหรียญ 10 บาท จํานวน 30 ชองลงบนผาโดยใหแตละวงหางกัน 1-1.5 น้ิว 

3. ตัดตามแบบวงกลมทุกชองและเย็บขอบวงกลมเพื่อไมใหหลุดลุย 

4. เวนวงกลมไว 1 ชองสําหรบัเปนโมเดลโดยนําใยโพลเีอสเตอรมาวางซอนกัน 4-5 ช้ันเพื่อกันเข็มทิม่

แทงผิวหนังเวลาสาธิตฉีดยา เย็บกุนขอบ และใสสายคาดเอว 

ข้ันตอนการใชนวัตกรรม 

1. ลางมือใหสะอาด 

2. ดูชนิด/ขนาดยาอินซูลินที่ฉีด 

3. ถาใสหลอดยาใหม หมุนปากกาออก ใสหลอดยาในกระบอกยาแลวตอกับกานสบูจะไดยินเสียงดัง

คลิ๊กและเช็ดจุกยางหลอดยาดวยแอลกอฮอล 

4. ใสหัวเข็มทีจุ่กยาง 

5. ครั้งแรกการใสหลอดยาควรไลฟองอากาศโดยหมุนสเกล 2-4 ยูนิต ใหปากกาต้ังฉากกดไลฟองอากาศ 

6. แกวงปากกาข้ึนลงประมาณ10 ครั้งกอนใชเพื่อใหยาเปนเน้ือเดียวกัน 

7. ดูขนาดยา โดยหมุนสเกลที่ดามปากกาตามจํานวนที่แพทยสั่งฉีด  

8. ทําความสะอาดผิวหนังดวยแอลกอฮอล / ถาไมมี ใชสบูแทนและเช็ดตามดวยนํ้าสะอาด 



9. ใชมืออีกขางจับยกผิวหนังเบาๆเปนรูปตัวC ปกเข็มมิดต้ังฉากกับผิวหนัง คนผอมปก 45 องศา 

10. กดปากกาดวยหัวแมมือจนสุด (ทําเหมือน กดไลค )  นับ 1 -10คางไว เพื่อใหแนใจวายาเขาผิวหนัง 

11. ถอนเข็มฉีดออกแลวใชสําลกีดตําแหนงที่ฉีดสักครู ไมคลงึหรอืนวดบรเิวณที่ฉีด 

12. เข็มฉีดสามารถใชซ้ําได 5-6 ครั้งหรือจนกวารูสึกเจบ็แลวคอยเปลี่ยน ครอบหัวเข็มดวยปลอกและ

ปลดหัวเข็มทิง้ในกระปุกเก็บหัวเข็ม นํามาทิง้ที่ รพ. เมื่อเต็มและรบักระปุกใหม 

ภาพนวัตกรรม เข็มขัดพิชิตเบาหวาน 

 

 

 

 

 

 

 



ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือน ตุลาคม ป 2560 - เมษายน ป 2562 

5.ผลการดําเนินการ 

จํานวนผูปวยเบาหวานที่ไดรบัการประเมินความรูดวยการใชนวัตกรรม เขม็ขัดพิชิตเบาหวานจํานวน 68 ราย 

ในจํานวนน้ีมีผูปวยรายใหม  21 ราย ตอนแรกผูปวยปฏิเสธยาฉีดอินซูลิน แตพอผานการใชนวัตกรรม ผูปวย

ตัดสินใจใชยาฉีด จํานวน 17 ราย ( คิดเปน 80.95% ) ผูปวยที่ปฏิเสธยาฉีดรอตัดสินใจ จํานวน 4 ราย   ( คิด

เปน 19.04% ) สวนผูปวยฉีดยาอินซลูินรายเกา จํานวน 47 ราย พบวาฉีดยาอินซูลิน ผิดตําแหนง/ฉีดซ้ํารอยเดิม 

11 ราย หลังจากผานการใชนวัตกรรม สามารถฉีดยาไดถูกตําแหนง/ไมซ้ํารอยเดิม จํานวน 8 ราย (คิดเปน 

72.72%, ผูปวยที่ฉีดยาไมถูกขนาด/ปรบัขนาด จํานวน 14 ราย หลงัจากผานการใชนวัตกรรม สามารถฉีดยาถูก

ขนาด/ตระหนักถึงผลเสียจากการปรบัยาเอง จํานวน 11 ราย (คิดเปน 78.57%) ผูปวยทั้งหมดจํานวน 68 ราย 

ที่ผานการใชนวัตกรรม แลวคุมระดับนํ้าตาลในเลือดลดลงจากเดิม จํานวน 41 ราย ( คิดเปน 60.29%)ความพึง

พอใจจํานวน 59 ราย ( คิดเปน 86.76%) 

6.วิจารณ 

จากการใชนวัตกรรม เขม็ขัดพิชิตเบาหวานเปนนวัตกรรรมที่ดี  เน่ืองจากชวยปรับทัศนคติที่ไมดี

เกี่ยวกับยาฉีดในผูปวยเบาหวาน ที่คิดวาการใชยาฉีดน้ันเปนเรื่องที่นากลัว ยุงยาก เพิ่มภาระใหกบัตัวเอง เมื่อ

ลองใชนวัตกรรมแลวทําใหผูปวยและญาติมีความมั่นใจในการฉีดยาอินซลูิน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ในกลุมผูปวยและญาติ  สงผลใหระดับนํ้าตาลในเลือดดีข้ึน สวนขอที่ควรปรับปรงุ นวัตกรรมน้ีเนนการสอนฉีดยา

ตําแหนงเดียวเฉพาะหนาทอง แตยังมีตําแหนงอื่น เชน แขนขา ที่สามารถฉีดได ควรมีการปรบัปรุงนวัตกรรมที่

ฉีดตําแหนงอื่นได 

โอกาสพัฒนา 

จากการใชนวัตกรรมเข็มขัดพิชิตเบาหวาน ยังตองปรับปรงุใหมเพิม่ในเรื่องของขนาดในคนที่อวนมากๆ

ไมสมดุลและตําแหนงที่ฉีดบรเิวณแขน ขายังไมมีแบบจําลองที่ทดลองฉีดไดจรงิ 

7.สรุป:เทคนิคการใชยาฉีดอินซูลินและการเลือกบรเิวณที่ฉีดยาที่เหมาะสมมสีวนสําคัญและจําเปนทีผู่ปวยตอง

ตระหนักถึง หนวยงานผูปวยนอกและทีมผูดูแลผูปวยเบาหวานไดพัฒนาแนวทางในการปองกนัการเกิดปญหา

การฉีดยาไมถูกตําแหนงและการฉีดยาซ้ํารอยเดิม ในกลุมผูปวยเบาหวานที่ฉีดยาอินซลูิน โดยใชนวัตกรรมเปน

เครื่องมือประกอบการสือ่สารเพือ่ใหผูปวยและญาติรวมทั้งผูดูแลสามารถใชนวัตกรรมเข็มขัดพิชิตเบาหวาน เพื่อ

ดูตําแหนงและเวียนฉีดยาโดยไมลืมฉีดยาซ้ําตําแหนงเดิม และชวยใหผูปวยรายใหมทีเ่พิ่งเริม่ยาฉีดอินซลูินไดมี

ความรูความเขาใจและมีความมั่นใจในการเริ่มยาฉีดอินซูลินไดอยางถูกตอง 

8.เอกสารอางอิง :สมาคมผูใหความรูโรคเบาหวาน, อินซูลิน. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพ : หจก. กราฟฟค 1  แอด

เวอรไทซิง่ 2552  

 


