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การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่  เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(research and development) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบ การจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 รายใหม่ และ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ มีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องใน
การดูแลตนเอง สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้  โดยท าการศึกษาเก็บข้อมูลในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที ่ 2 รายใหม่  ที่แพทย์วินิจฉัย และส่งมาขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลปากพะยูน จัดเก็บ
ข้อมูลในผู้ป่วยกลุ่มอายุ  อายุ 31-70 ปี ไม่มีโรคแทรกซ้อน ยินยอมเข้าร่วมโครงการและต้องมารับบริการ
ตามนัดอย่างต่อเนื่องครบ 6 เดือน จ านวนทั้งหมด 56 ราย  มีการก าหนดรูปแบบในการดูแล  ได้แก่1)ออก
สมุดประจ าตัวผู้ป่วย และแนะน าการใช้ประโยชน์จากสมุดประจ าตัว 2) ให้ความรู้เรื่องโรค และโรคแทรก
ซ้อน ก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการดูแลรักษา  3) การเลือกรับประทานอาหาร 4) การออกก าลังกาย 5) 
การใช้ยา 6) การประเมินผลน้ าตาลในเลือด 7) การจดัการภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิน มีการประเมินผลการ
ดูแลแต่ละดา้น 2 ระยะคือ ระยะแรกเริ่มเข้าโครงการ และ ระยะหลัง ตอนครบ 6 เดือน โดยประเมิน
ความรู้และ พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม ( Eat test) พฤติกรรม
การรับประทานยา การดูแลเท้าและการออกก าลังกาย รวมทั้งมีการติดตามผลการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดโดยการเจาะ HbA1c 
 จากการศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ โรงพยาบาล
ปากพะยูนจากกลุ่มเป้าหมาย 56 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.29  อยู่ในกลุ่มอายุ 61-70ปี ร้อย
ละ 41.07 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 33.93 และมีกลุ่มอายุน้อยคือ 31-40 ปี ร้อยละ 5.36  
จากการประเมินผลความรู้เรื่องโรค ระยะแรก ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ในระดับดีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 8.93 
ผลกการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ( Eat test) ระยะแรก พบว่าพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารหวาน และอาหารมัน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่สูง (10-13คะแนน) ร้อยละ 64.29 และ 46.63  
ตามล าดับ  พฤติกรรมบริโภคอาหารเค็ม  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (6-9คะแนน) ร้อยละ 94.64  
พฤติกรรมด้านการรับประทานยาสม่ าเสมอตามค าแนะน าของแพทย์ อยู่ในระดับดี ถึงดีมาก ร้อยละ 71.43 
พฤติกรรมการดูแลเท้า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยมาก ร้อยละ 82.14 และพฤติกรรมการรออกก าลัง
กาย อยู่ในระดับ ดีถึงดีมาก เพียงร้อยละ 17.86 หลังจากติดตามให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ราย
ใหม่อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน การประเมินความรู้ และพฤติกรรมซ้ า พบว่า ผู้ป่วยมีความรู้และ



พฤติกรรมในการดูแลตนเองในแต่ละด้าน ดีขึ้นจากครั้งแรกในทุกๆด้าน ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
รายใหม่ สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ HbA1c <7 สูงถึงร้อยละ 53.37  
2. บทน า 

โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ 
เกิดข้ึนเนื่องจากจากร่างกายไม่สามารถน าน้ าตาลในเลือดที่ได้จากการรับประทานอาหารไปใช้ได้ตามปกติ  
จากการส ารวจขององค์การอนามัยโลกพบว่า โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีอัตราการป่วยสูงขึ้นมากใน ทุก
ประเทศ จ านวน ผู้ป่วยอัตราสูงขึ้นจากประมาณ 171 ล้านคนในปี ค .ศ. 2000 เป็น 366 ล้านคนในปี ค.ศ. 
2030 ซึ่งมีอัตราเพิ่มถึงสองเท่า   ส าหรับในประเทศไทยความชุกของโรคเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 8.9 ในปี 2557 เพ่ิมจากร้อยละ 6.9 ในปี 2552 ผลการศึกษาอัตราการป่วยด้วย 
โรคเบาหวานในกลุ่มคนไทยที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี พบว่ากลุ่มที่เพ่ิงพบครั้งแรกและเป็นผู้ป่วย
ใหม ่มีร้อยละ 4.8 ที่ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนป่วยเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากการไม่ปรากฏอาการโรคเบาหวาน 
หรือที่ เรียกว่า insulin resistance บางคนจะไม่แสดงอาการโรค ในขณะที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูง ท าให้
ไม่สนใจที่จะดูแลรักษาเนื่องจากไม่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวานจึงมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ตา
บอด ไตวาย โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด   โรคแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่ท าให้สูญเสียชีวิตในทันที แตท่ าให้
คุณภาพชีวิตลดลง การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
แบบแผนการด าเนินชีวิตให้สอดคล้อง กับสภาวะของโรค  การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด  ระดับไขมันใน
เลือดความดันโลหิต น้ าหนักตัวและการให้สุขศึกษาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยจะสามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ดังกล่าวได้ 

อ าเภอปากพะยูนมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดหมด 51,121 คน  โดยมีผู้ป่วยเบาหวาน 2,411 ราย  
คิดเป็น 4716.26 ต่อ 100,000 ประชากร และจากข้อมูลผู้รับบริการของโรงพยาบาลปากพะยูน ปี 2562 
พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ จ านวน 160 ราย พบผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อน 42
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.25  โดยเป็นเบาหวาน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไตสูงถึง ร้อยละ 21.25  

จากการทบทวนข้อมูลทางวิชาการพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับ น้ าตาลในเลือด
ได้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา หลายประการ ท าให้ต้องเผชิญกับผลกระทบที่เกิดจาก การเจ็บป่วยอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ เป็นกลุ่มที่พบปัญหาในการปรับตัวใน ระยะการเจ็บป่วยใหม่
เป็นอย่างมาก จากประสบการณ์การท างานการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลปากพะยูนของผู้วิจัย 
และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ เกิดความเครียดในการปรับตัว
เมื่อเผชิญกับปัญหา โดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การใช้ยา การออกก าลังกาย และการ
เฝ้าระวัง ผลข้างเคียงจากการใช้ยาการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ยังขาดทักษะในการ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองทั้งด้านอารมณ์และบทบาทอย่างเหมาะสมให้เข้ากับการด าเนินชีวิตที่เป็นไป
ตามปกติ จะเห็นได้ว่าปัญหาที่พบดังกล่าวเกิดจากความซับซ้อน ของการจัดการตนเองกับโรคเบาหวาน
อาจจะท าให้ผู้ป่วย เกิดความยากล าบากในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม และ



อาจจะมีข้อจ ากัดนความสามารถในการจัดการตนเองในขณะที่เป้าหมาย ส าคัญในการจัดการโรคเบาหวาน 
คือ การสนับสนุน ให้ผู้ป่วยสามารถจัดการดูแลตนเอง และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยการ
ได้รับ ค าแนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการรักษาที่ได้รับจากบุคลากรสุขภาพ  ดังนั้น การ
จัดการ ตนเองมีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยรายใหม่ 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับพฤติกรรมให้สามารถ ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับโรคเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 จากการทบทวนข้อมูลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ในปี 2561 ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลปากพะยูน จ านวน 151 ราย พบว่าสามรถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด HbA1c <7 ร้อยละ
27.15 (41ราย) จากข้อมูลทางวิชาการพบว่าผู้ป่วยเบาหวานหากสามารถควบคุมระดับน้ าตาลตั้งแต่ระยะ
เริ่มต้นของโรคให้ดีเท่าไหร่ ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของโรคและช่วยให้การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ง่ายขึ้นเท่านั้น ดังนั้นทีมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลปากพะยูนจึงได้มีการก าหนดรูปแบบในการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 รายใหม่ โดยเป้าหมายที่ส าคัญคือผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเอง ควบคุม
อาการของโรคได้ มีชีวิตอยู่ร่วมกับ โรคเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากข้ึน น าไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์
ทางสุขภาพและคุณภาพ ของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เพ่ิมข้ึน 
3. วัตถุประสงค์   
 1. พัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วย เบาหวานรายใหม่ของโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ มีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแล
ตนเอง และสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
4. วิธีการด าเนินการ วิจัย ขอบเขต/ระเบียบวิจัย  
การก าหนดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) เพ่ือพัฒนารูปแบบ การ
จัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 รายใหม่  โดยเก็บข้อมูลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ทีแ่พทย์
วินิจฉัย และส่งมาข้ึนทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง โดยจัดเก็บในผู้ป่วยกลุ่มอายุ  อายุ 31-70 ปี ที่ยังไม่มีโรค
แทรกซ้อน และยินยอมเข้าร่วมโครงการ โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มิถุนายน2562 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2562  และต้องมารับบริการตามนัดอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน โดยมีการก าหนดรูปแบบในการดูแลดังนี้ 

- ขั้นเตรียมการ ประชุมเจ้าหน้าที่ในแผนก NCD ทั้งหมดเพ่ือรับทราบแนวทางในการด าการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 รายใหม่ 

- พัฒนาองค์ความรู้ แก่พยาบาล ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบ การจัดการรายกรณี โดย หัวหน้างาน
แผนกโรคเรื้อรังซึ่งเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

- จัดท าเครื่องมือ ในการประเมิน ความรู้ พฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วย 
รูปแบบในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ แผนกโรคเรื้อรัง ให้ปฏิบัติดังนี้ 



1. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่กลุ่มตัวอย่างที่ร่วมโครงการทุกราย  พบพยาบาลผู้จัดการรายกรณี หรือ
พยาบาลวิชาชีพในคลินิกเบาหวาน ให้การดูแลตามรูปแบบที่ก าหนด  โดยเน้นการดูแลแบบจัดการรายกรณี
ตามประเด็นปัญหาเป็นรายๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน ประเมินความรู้และพฤติกรรมก่อน - หลัง 

โดยมีการก าหนดรูปแบบเรียนรู้ดังนี้ 
1) ให้สมุดประจ าตัวผู้ป่วยเบาหวาน และแนะน าการใช้ประโยชน์จากสมุดประจ าตัว 
2) ให้ความรู้เรื่องโรค และโรคแทรกซ้อน ก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการดูแลรักษา  
3) การเลือกรับประทานอาหาร 
4) การออกก าลังกาย 
5) การใช้ยา 
6) การประเมินผลน้ าตาลในเลือด 
7) การจดัการภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิน และ เรื้อรัง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
1 เก็บข้อมูลทั่วไป ได้แก่  อายุ (ปี) เพศ (ชาย หญิง) ค่าระดับน้ าตาลในเลือดได้แก่เจาะ DTX ทุกครั้งที่มา
ตรวจและติดตามและ HbA1c ก่อนและหลังรับการรักษา 6 เดือน 

- ประเมินความรู้/ พฤติกรรมรายบุคคล ก่อนและหลัง  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ (Data Analysis and Statistics)  

ข้อมูลเชิงพรรณนา จ านวนผู้ป่วย ทั้งหมดและร้อยละ 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ (Statistics) 

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ร้อยละ  
5. ผลการศึกษา   
ตารางท่ี1 จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จ าแนกตามเพศ อายุ N = 56 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 20 35.71 

หญิง 36 64.29 

อายุ  31-40ปี 3 5.36 
อายุ  41-50ปี 11 19.64 

อายุ  51 -60ปี 19 33.93 

อายุ  61-70ปี 23 41.07 
 

จากตารางที่ 1 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.29 อยู่ในกลุ่มอายุ 61-70 ปีสูงถึง 
ร้อยละ 41.07 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 33.93 มีกลุ่มอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 5.36 
 



ตารางท่ี 2  จ านวน ร้อยละ ผลการประเมนิความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ราย
ใหม่ N = 56 ราย    

จากตารางท่ี 2   ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ pre-test พบว่าไม่มีผู้รับบริการที่มีความรู้ในระดับดีมาก
ส่วนใหญ่จะมีความรู้อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 42.85 แต่ Post-Test พบว่าผู้ป่วยทุกรายมีความรู้ในระดับดีมากและ
ดี โดยดีมากร้อยละ 87.50  

 
ตารางท่ี 3  จ านวน ร้อยละ ผลการประเมินพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 
รายใหม่ N = 56 ราย    

การประเมินความรู้ 
  

Pre-test Post-test 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ผู้ป่วยเบาหวานความรู้ในระดับดีมาก (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ90) 0 0 49 87.50 
2.ผู้ป่วยเบาหวานความรู้ในระดับดี (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ80-89) 5 8.93 6 10.71 

3.ผู้ป่วยเบาหวานความรู้ในระดับปานกลาง (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ70-79) 12 21.43 1 1.79 

4.ผู้ป่วยเบาหวานความรู้ในระดับน้อย (ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ60-69) 24 42.85 0 0 
5.ผู้ป่วยเบาหวานความรู้ในระดับน้อยมาก (ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ60) 15 26.79 0 0 

ประเมินพฤติกรรม 
 

ก่อน หลัง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม(Eat test) 
1.บริโภคปริมาณน้ าตาลในปริมาณที่พอเหมาะ (5คะแนน) 2 3.57 12 21.43 

2.บริโภคปริมาณน้ าตาลในปริมาณที่ค่อนข้างสูง (6-9คะแนน) 18 32.14 38 67.86 
3.บริโภคปริมาณน้ าตาลในปริมาณที่สูง (10-13คะแนน) 36 64.29 6 10.71 

4.บริโภคปริมาณน้ าตาลในปริมาณที่สูงมาก (14-15คะแนน) 0 0 0 0 

5.บริโภคปริมาณไขมันในปริมาณท่ีพอเหมาะ (5คะแนน) 0 0 6 10.71 
6.บริโภคปริมาณไขมันในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง (6-9คะแนน) 30 53.57 50 89.29 

7.บริโภคปริมาณไขมันในปริมาณท่ีสูง (10-13คะแนน) 26 46.43 0 0 

8.บริโภคปริมาณไขมันในปริมาณท่ีสูงมาก (14-15คะแนน) 0 0 0 0 
9.บริโภคปริมาณโซเดียมในปริมาณท่ีพอเหมาะ (5คะแนน) 0 0 8 14.29 

10.บริโภคปริมาณโซเดียมในปริมาณที่ค่อนข้างสูง (6-9คะแนน) 53 94.64 48 85.71 

11.บริโภคปริมาณโซเดียมในปริมาณที่สูง (10-13คะแนน) 3 5.36 0 0 
12.บริโภคปริมาณโซเดียมในปริมาณที่สูงมาก (14-15คะแนน) 0 0 0 0 



 
จากตารางที่3  จากการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็มของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 
ครั้งแรกพบว่า พฤติกรรมบริโภคอาหารหวานอยู่ในระดับสูง (10-13คะแนน) ร้อยละ 64.29  บริโภค มัน
เค็มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (6-9คะแนน) ร้อยละ53.57 และ 94.64 ตามล าดับ และเมื่อผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
ได้รับการดูแลตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ประเมินผลหลังครบ 6 เดือน 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานมันเค็ม ลดลง 
ตารางที่ 4  จ านวน ร้อยละพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านการรับประทานยา การดูแลเท้า และการออก
ก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4  จ านวน ร้อยละพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านการรับประทานยา การดูแลเท้า และการออกก าลังกาย 
พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของผู้ป่วยเบาหวาน 

ระดับพฤติกรรม 

ก่อน หลัง 

ดี /ดีมาก ปานกลาง น้อย/น้อยมาก ดี /ดีมาก ปานกลาง น้อย/น้อยมาก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ท่านรับประทานยาสม่ าเสมอตามค าแนะน าของ
แพทย์ 
2.ท่านรับประทานยา/ ฉีดยาตรงตามเวลา  
3.ท่านหลีกเลี่ยงใช้ยาต้ม/ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารต่างๆในการรักษาเบาหวาน 
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2.ด้านการดูแลเท้า  
1.ท่านท าความสะอาดเท้า ล้างเท้า และตรวจเท้า
ด้วยตนเองทุกวัน 
2.ท่านสวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 
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3.ด้านการออกก าลังกาย 
1.ท่านออกก าลังกายแต่ละครั้งๆละ 20-30 นาที เช่น
เดินเร็ว วิ่ง ปั่นจักรยาน แอโรบิคส์ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง 
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ตารางท่ี 4  จากการประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรับประทานยา การดูแลเท้า และการออก
ก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ครั้งแรกพบว่า พฤติกรรมการรับประทานยาสม่ าเสมอส่วน
ใหญ ่ อยู่ในระดับดีและดีมาก ร้อยละ 71.43 มีบางกลุ่มที่ใช้ยาสมุนไพรร้อยละ 10.71  พฤพฤติกรรมด้าน
การดูแลเท้าส่วนใหญ่มีการสวมรองสวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านร้อยละ 92.86 พฤติกรรมการรออก
ก าลังกายครั้งๆละ 20-30 นาที เช่นเดินเร็ว วิ่ง ปั่นจักรยาน แอโรบิคส์ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง อยู่ในระดับดีและ
ดีมากเพียง ร้อยละ 17.86 ประเมินซ้ าเมื่อผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้รับการดูแลตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ครบ 6 เดือน พบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้นในทุกด้าน 
ตารางท่ี 5  จ านวน ร้อยละ ผลการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 รายใหม่ 
 N = 56 ราย    

 
ตารางท่ี 5 ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้HbA1c <7 พบว่าผู้ป่วยสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ ร้อยละ 53.37  
.วิจารณ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ของโรงพยาบาลปากพะยูน 
จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประสิทธิผลของการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่
ช่วยเพ่ิมผลลัพธ์ที่ดี ทั้งการเพ่ิมความรู้  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง รวมทั้งระดับน ้าตาลใน
เลือด  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เป็นการยืนยันประสิทธิผลของโปรแกรมของ ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ที่ได้มีการน าไป
ประยุกต์ การสอนในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการศึกษาเพียงกลุ่ม
เดียว ซึ่งไม่อาจอ้างอิงผลการวิจัยไปยังผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ที่มีลักษณะในการศึกษาแตกต่างจากครั้งนี้ได้ 
ในการน าผลการวิจัยไปใช้ จึงควรค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าว  
7.สรุป ผลจากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 รายใหม่ โรงพยาบาล
ปากพะยูน กลุ่มเป้าหมายจ านวน 56 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.29  อยู่ในกลุ่มอายุ 61-70ปี  
ร้อยละ 41.07 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 33.93 และมีกลุ่มอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 5.36 โดย
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 รายใหม่ ได้รับการดูแลตามรูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 รายใหม่ 
ประเมินผลหลังครบ 6 เดือน พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ และพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองที่ดีขึ้น สามารถดูแลและจัดการตนเองได้ดีขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 รายใหม่ สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ HbA1c <7 ได้สูงถึงร้อยละ 53.37 เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่ผู้ป่วยรายใหม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้เพียงร้อยละ27.15  

การประเมินความรู้ 
  

HbA1c <7 
จ านวน ร้อยละ 

1.ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้HbA1c <7 
 

30 53.57 



8. เอกสารอ้างอิง 
1.เอกพลากร ว. การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5: สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข; 2557. 
 2.สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย : แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติทั่วไป 
พ.ศ. 2560 
 3.ภาวนา กีรติยุตวงศ์. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
ต่อระดับ ความรู้ กิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิตและค่าน ้าตาลสะสม. (วิทยานิพนธ์). 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548.  

4. นันนภัส พีระพฤฒิพงศ์, น ้าอ้อย ภักดีวงศ์ และ อ าภาพร นามวงศ์พรหม. ผลของโปรแกรมการ
จัดการดูแล ตนเองต่อความรู้ กิจกรรมการดูแลตนเองและค่าฮีโมโกลบินที่มีน ้าตาลเกาะในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 
 
 
 


