1
ชื่ อเรื่ อง : ผลการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด หอผูป้ ่ วย
อายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสตูล
ผูน้ ิพนธ์และสังกัด พว.สาวิตรี อิตกี พว.มยุรา ธนภัทราภรณ์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หน่วยงาน อายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสตูล อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
บทนา
เบาหวานเป็ นหนึ่ งในโรคเรื้ อรังที่บนั่ ทอนคุณภาพชี วิตและคร่ าชี วิตมนุ ษย์มากที่สุดโรคหนึ่ ง
และมี แนวโน้ม อัตราการเกิ ดโรคเพิ่ ม มากขึ้ นในอนาคตในช่ วง 35 ปี ที่ ผ่านมาทัว่ โลกมี ผูใ้ หญ่ เป็ น
เบาหวานเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 4 เท่ า จาก 108 ล้านคนในปี 2523 เป็ น 422 ล้านคนในปี 2557 และก าลัง เป็ น
ปั ญหาใหญ่ในประเทศกาลังพัฒนา การที่โลกมีประชากรสู งวัยมากขึ้นและมีคนเป็ นโรคอ้วนมากขึ้น
ทาให้โรคเบาหวานเป็ นปัญหาสาธารณสุ ขของโลก เป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็ นโรคระยะยาว และทา
ให้เสี่ ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่ น กล้ามเนื้ อหัวใจตาย หลอดเลื อดสมอง ตาบอด ไตวาย ต้องตัด
แขนขาและเสี ย ชี วิต ก่ อ นวัย อัน ควร อย่างไรก็ ต ามองค์ก ารอนามัย โลกแนะน าว่า ผูป้ ่ วยเบาหวาน
สามารถดู แลตนเองได้ด้วยการรับ ประทานอาหารที่ เป็ นประโยชน์ ออกกาลังกายควบคู่ไปกับการ
รักษาด้วยยา (เสาวลักษณ์ , 2559)สถิ ติเบาหวานทัว่ โลกในปี 2558 มีผูป้ ่ วยเบาหวานจานวน 415 ล้าน
คน (สมาคมโรคเบาหวานแห่ งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุ ดาสยามบรม
ราชกุ ม ารี , 2557) ในปี พ.ศ.2557 มี ผู ้เสี ย ชี วิ ต จากโรคเบาหวานคิ ด เป็ นอัต ราตาย 17.53 ต่ อ แสน
ประชากร นอกจากนี้ พบว่า ผู ้ป่ วยโรคเบาหวานที่ ค วบคุ ม ระดับ น้ าตาลได้ดี มี เพี ย งร้ อ ยละ 37.9
นอกจากนี้ ประมาณ 85%ของการสู ญเสี ยขาจากเบาหวานสามารถป้ องกันได้ หากค้นพบและรักษา
ภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่เริ่ มแรก ดังนั้นการตรวจประเมินเท้าผูป้ ่ วยเบาหวานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง จึงมี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ รวมถึงการดูแลรักษาผูป้ ่ วย และการให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวในการ
ดู แลตนเอง (นุ ชรี , 2558) อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกแนะนาว่าผูป้ ่ วยเบาหวานสามารถดู แล
ตนเองได้ด้วยการรั บ ประทานอาหารที่ เป็ นประโยชน์ ออกก าลังกายควบคู่ไปกับ การรั ก ษาด้วยยา
(เสาวลักษณ์, 2559)
โรงพยาบาลสตู ลรั บผูป้ ่ วยเบาหวานไว้ในการดู แลตั้งแต่ปี งบประมาณ 2558-2559 จานวน
189 คน และ 124 คน ตามลาดับ และผูป้ ่ วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนจานวน 32 คน และ 26
คน ตามลาดับ จากการเก็บข้อมู ลของหน่ วยงานอายุรกรรมหญิ ง โรงพยาบาลสตู ล พบว่ารั บผูป้ ่ วย
เบาหวานไว้ในการดูแลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2559 จานวน 102 คน และ49 คน ตามลาดับ และมี
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนจานวน 14 คน และ 9 คน ตามลาดับ ซึ่ งพบว่าการดู แลตนเองที่
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จาเป็ นเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุ ขภาพอยูใ่ นระดับต่า ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาผลการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
เบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสตูล
วัสดุและวิธีการ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยเบาหวานที่รับไว้รักษาในหน่วยงานอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสตูล
ตั้งแต่เดื อนตุ ล าคม 2559 ถึ งเดื อนธัน วาคม 2559 เครื่ องมื อที่ ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมู ล ทัว่ ไป
แผนการทากิ จกรรมกลุ่ ม และแบบบันทึกระดับน้ าตาลในเลื อด เก็บข้อมูลก่ อนทากิ จกรรมกลุ่มเมื่ อ
ตุลาคม-ธันวาคม 2559 หลังทากิจกรรมกลุ่ม เมื่อ กุมภาพันธ์ -เมษายน 2560 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
แจกแจงความถี่ร้อยละ
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง

จานวน
(N)

ระดับนา้ ตาลใน
เลือดทีค่ วบคุมได้

ระดับนา้ ตาลในเลือด
ทีเ่ กินเกณฑ์

จานวน

ร้อย
ละ

จานวน

ร้อยละ

ก่อนทากิจกรรม

65

31

47.6

34

53.84

หลังทากิจกรรม

65

45

69.33

20

30.67

ก่อนทากิจกรรมกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน 65 รายมี น้ าตาลเกินเกณฑ์ ร้อยละ53.84 และหลังการทา
กิจกรรมกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน 20 ราย น้ าตาลเกินเกณฑ์ ร้อยละ 30.67
วิจารณ์
จากการศึกษาพฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ตาบลบางแม่นาง
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุ รี พบว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานส่ วนใหญ่ มีพ ฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพ
ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสู ง การรับรู ้ เกี่ ยวกับโรคเบาหวาน ได้แก่ การรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคเบาหวาน การรับรู ้ประโยชน์ของการ
ปฏิ บ ัติ ต นเพื่ อ ควบคุ ม โรค และการรั บ รู ้ อุ ป สรรคของการปฏิ บ ัติ เพื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพของผูป้ ่ วย
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โรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
และแรงสนับสนุ นทางสังคม ได้แก่ แรงสนับสนุ นจากบุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุ นทางสังคม
จากเพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมงาน ผูป้ ่ วยเบาหวานด้วยกัน และแรงสนับสนุ นทางสังคมจากบุคลากรด้าน
สาธารณสุ ข มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน (วรรณรา
และณิ ชานาฏ, 2557) สอดคล้องกับผลการวิจยั โดยการทากิจกรรมกลุ่มของผูป้ ่ วยเบาหวาน ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวาน ทาให้สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้
จากการศึ กษาพฤติ กรรมการควบคุ มระดับ น้ าตาลในเลื อดของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในกลุ่ ม
เสี่ ยงโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการควบคุ มอาหาร
การออกกาลังกาย การใช้ยา และการจัดการความเครี ยดที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ ยง โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสมุ ทรปราการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ทัศนีย,์ อโนทัยและศศิธร, 2557)
จากการศึกษาพฤติ กรรมการดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่ มารั บการรักษาในหน่ วย
ตรวจอายุรกรรม ของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งในจังหวัดปทุ มธานี พบว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานมีความรู ้
เกี่ ย วกับ โรคเบาหวานอยู่ใ นระดับ สู ง และมี ท ัศ นคติ เกี่ ย วกับ โรคเบาหวานในระดับ สู ง ผู ป้ ่ วยมี
พฤติกรรมในการดู แลตนเองอยู่ในระดับดี (กฤติเดช,พิชสุ ดาและอภิเชษฐ์, 2559) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั โดยผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีการดูแลตนเองได้ดีน้ นั ต้องมีทศั นคติที่ดีเกี่ ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่ ง
เกิดจากการทากิจกรรมกลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ที่รับไว้
รักษาในหน่ วยงานอายุรกรรมหญิ ง โรงพยาบาลสตูล เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับเสริ มพลังอานาจในการ
ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.นาผลการวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้ในการจัดระบบการวางแผนจาหน่ ายผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเพื่อให้
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.ควรศึกษาผลการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยในระยะมาตามนัด
สรุ ป
กิจกรรมกลุ่มการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวาน สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่
ในระดับไม่เกินเกณฑ์ได

