บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
โรคเบาหวานเป็ นโรคเรื อ้ รังที่เป็ นปั ญหาในหลายประเทศทัว่ โลก ปั จจุบนั พบว่าอัตราความชุก
ของโรคเบาหวานมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี เนื่องจากหลายสาเหตุและประกอบกับโรคเบาหวานเป็ นโรคที่
ไม่สามารถรักษาให้ หายขาด และสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ จากรายงานขององค์การอนามัย
้ ปี ค.ศ.2003 ถึง ค.ศ. 2025 มีประชากรโลกป่ วยเป็ น
โลก (ชนิกา ตู้จินดา, 2549) ระบุว่าตังแต่
โรคเบาหวานเพิ่มขึ ้นถึง 71% โดยทัว่ โลกจะมีผ้ ปู ่ วยโรคนี ้ 344 ล้ านคน และในเขตดินแดนแปซิฟิก
ตะวันตก รวม 13 ประเทศ ซึง่ รวมประเทศไทยด้ วย อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานทัว่ โลกเพิ่มจาก 43 ล้ านคน
เป็ น 75 ล้ านคน ซึง่ เพิ่มเป็ นอัตราถึงร้ อยละ 76 และองค์การอนามัยโลกยังประกาศว่าโรคเบาหวานเป็ น
โรคอันตรายสูงสุดเทียบชันโรคเอดส์
้
เพราะมีผ้ เู สียชีวิตจากโรคเบาหวาน ปี ละประมาณ 3.2 ล้ านคน
ขณะที่โรคเอดส์เสียชีวิตปี ละ 3 ล้ านคน
สําหรับการสํารวจอัตราความชุกของโรคเบาหวานในประเทศไทย จากรายงานประจําปี พ.ศ.
2548 ของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคเบาหวานมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้น พบอัตราความชุกของโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยอายุตงแต่
ั ้ 35 ปี ขึ ้นไป เพิ่มจากร้ อยละ 2.3 ใน ปี
พ.ศ.2535 เป็ นร้ อยละ 9.6 ในปี พ.ศ. 2543 และผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 (สํานัก
โรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2549)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้รับบริ การโรงพยาบาลวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549 พบว่ามีผ้ ปู ่ วยเบาหวานที่มารับบริ การที่แผนกผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ดังนี ้ คือ 800 คน 912 คน และ 1,300 คน ตามลําดับ และจากการจัดลําดับความชุก
20 อันดับโรคของผู้มารับบริ การ พบว่าผู้ป่วยเบาหวาน จัดอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากโรคความดันโลหิต
สูง และพบจํานวนสูงสุดในกลุม่ ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 60 ปี ขึ ้นไป รองลงมาพบในกลุม่ อายุ 40-60 ปี และ
พบจํ านวนน้ อยที่ สุดอยู่ในช่ว งอายุน้ อยกว่า 40
ปี ในจํ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ มารั บการตรวจ
รักษาพยาบาลในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2550 จํานวน 2,018 คน พบว่ามีระดับนํ ้าตาลในเลือด
ก่อนอาหารเช้ า (Fasting Plasma Glucose:FPG) อยูใ่ นระดับดี ได้ แก่ ระดับนํ ้าตาล 90 – 125 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร จํานวน 675 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.45 และพบว่ามีระดับนํ ้าตาลในเลือดสูง จํานวน 1,343
คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.55 ซึง่ ในผู้ป่วยที่มีระดับนํ ้าตาลในเลือดสูงสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ตาม
ความรุ นแรง (อภิชาติ วิชญาณรัตน์, 2546) คือ ระดับนํ ้าตาลในเลือดสูงเล็กน้ อย ได้ แก่ ระดับนํ ้าตาล
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126 – 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร จํานวน1,204 คน คิดเปนรอยละ 59.66 ระดับน้ําตาลในเลือดสูงปาน
กลาง ไดแก ระดับน้ําตาล 200 – 250 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และ
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก ไดแก ระดับน้ําตาลตั้งแต 250 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรขึ้นไป จํานวน 18 คน
คิดเปนรอยละ 0.89 และในจํานวนผูปวยเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงตั้งแต ระดับ 1 ถึงระดับ 3
พบโรคแทรกซ อ นจากความดั น โลหิ ต สู ง มากที่ สุ ด ร อ ยละ 55.77
นอกเหนื อ จากนั้ น จะเป น
ภาวะแทรกซ อ นอื่ น ๆ ได แ ก ภาวะแทรกซ อ นทางไต ภาวะแทรกซ อ นร ว มมากกว า 1อย า ง
ภาวะแทรกซอนทางตา ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท และภาวะแทรกซอนการเกิดแผลที่เทา
(ทะเบียนผูปวยนอก โรงพยาบาลวังนอย , 2549)
นอกจากนี้ จากการเก็บรวบรวมขอมูลของแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลวังนอย ระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 พบวามีผูปวยเบาหวานเขานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ดวยโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนตางๆ จํานวนทั้งหมด 86 ราย ดังนี้คือ 1) ภาวะแทรกซอนชนิด
เฉียบพลัน จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 61.63 ในจํานวนของภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลันพบ
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 60.38 และภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา จํานวน 21
ราย คิดเปนรอยละ 39.62 และ 2) ภาวะแทรกซอนชนิดเรื้อรัง จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 38.37 ใน
จํานวนของภาวะแทรกซอนชนิดเรื้อรังพบทั้งภาวะแทรกซอนที่หลอดเลือดแดงใหญ หลอดเลือดแดงเล็ก
และภาวะแทรกซอนที่ระบบประสาท ภาวะแทรกซอนชนิดเรื้อรังที่พบสูงที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง
จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 48.48 ภาวะไตวายเรื้อรัง จํานวน 7 ราย คิดเปน รอยละ 21.21 แผล
เบาหวานที่เทา จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 18.18 และอื่นๆ จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 12.12
ตามลําดับ และในจํานวนผูปวยเบาหวานที่เขานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่กลับเขามานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ําอีกภายในเวลา 28 วัน จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 15.12 ดวยภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงมากที่สุด (ทะเบียนผูปวยใน โรงพยาบาลวังนอย , 2549)
จากรายงานการวิจัยหรือโครงการตางๆ ในประเทศไทย พบวา การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม
เหมาะสมเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยเบาหวานไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได และทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา ผลจากภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานทําใหเกิดภาวะแทรกซอนทั้งใน
หลอดเลือดขนาดเล็ก คือ โรคของเรตินา (retinopathy) โรคของไต (nephropathy) โรคหลอดเลือด
ขนาดใหญ คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดที่ขาและเทา ซึ่งสงผล
กระทบอยางมากตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูปวย พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม ไดแก การ
รับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม ทั้งปริมาณพลังงานจากอาหาร คุณภาพและปริมาณของไขมันใน
อาหาร ปริมาณผัก ผลไมและปริมาณเกลือโซเดียม พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การขาดการออก
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กําลังกาย ซึ่งถือวามีผลการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเปนอยางยิ่ง (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2549; เทพ หิมะทองคํา, 2548)
ถึงแมวาโรคเบาหวานสวนใหญไมทําใหสูญเสียชีวิตทันที แตทําใหคุณภาพชีวิตลดลง เกิด
ความสูญเสียทั้งทางดานสังคม และเศรษฐกิจอยางมหาศาล ทั้งที่เปนคาใชจายที่เกิดจากการรักษา
โดยตรง (Direct cost) คาใชจายทางออม (Indirect cost) และวัดไมได (Intangible cost) สูงมาก
โดยเฉพาะเมื่อผูปวยเบาหวานมีภาวะแทรกซอน ทําใหเกิดขอจํากัดดานความสามารถหรือมีความพิการ
หรือเสียชีวิตกอนเวลาอันควร (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2549) ซึ่ง
คาใชจายในการดูแลรักษาเบาหวานและภาวะแทรกซอนตางๆ เปนภาระอยางมากตอครอบครัวและ
ประเทศ และเปนภาระหนักของระบบสาธารณสุข ดังนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดมีความสําคัญ
ในการควบคุมความรุนแรงของโรค และปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน (ยุพิน เบ็ญจสุรัตนวงศ, 2549)
บุคลากรทีมสุขภาพ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลวังนอย มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อให
ผู ป ว ยโรคเบาหวานสามารถดู แ ลตนเองได อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดยการสอนให ค วามรู ต ามปกติ ใ นเรื่ อ ง
โรคเบาหวานและการดูแลตนเองรวมกับการฝกทักษะ เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
การผอนคลายความเครียด และแพทยทางเลือก เปนตน ใชเวลาในการสอนใหความรูและการฝกทักษะ
ประมาณ 15 นาที ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ปฏิบัติพรอมกับผูปวยอื่นที่มารับบริการ อยางไรก็ตาม ผลการ
สํารวจของโรงพยาบาลวังนอย พบวา จํานวนผูปวยเบาหวานยังคงเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง มีผูปวย
เบาหวานกลับมานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ําอีกดวยภาวะแทรกซอนเดิม ซึ่งโดยสวนใหญมี
ปญหาดานการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองยังไมถูกตอง มีภาวะแทรกซอนของการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไมไดทั้งภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ดังนั้นกลวิธีในการสงเสริมให
ผูปวยเบาหวานมีการดูแลตนเองที่เหมาะสม จึงมีความจําเปนในการชวยลดภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้นได
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เปนวิธีการที่สําคัญในการชวยใหผูปวยเบาหวาน
สามารถดูแลตนเองและควบคุมโรคได จากการทบทวนงานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวกับเบาหวาน พบวา
มี ก ลวิ ธี ต า งๆ ที่ ส ามารถส ง เสริ ม ให ผู ป ว ยเบาหวานมี ก ารดู แ ลตนเองมี่ เ หมาะสม ซึ่ง ส ว นใหญ เ ป น
การศึกษาในเรื่องของการจัดโปรแกรมสุขศึกษา โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ โครงการสนับสนุนและให
ความรู โดยมีการประยุกตทฤษฎีการรับรูสมรรถนะแหงตนรวมกับทฤษฎีอื่น (วิริยา บุญชวย, 2544; วัช
รา เมืองแก, 2545; จุฑารัตน ลมออน, 2548) นอกจากนี้ยังศึกษาพบวา มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบของการเขาคายเบาหวาน ซึ่งสวนใหญจัดเปนลักษณะของโครงการมากกวาเปนงานวิจัย คาย
เบาหวานที่จัดขึ้นสวนใหญจัดในเด็ก (พรศรี ศรีอัษฎาพร, 2545; สมพงษ สุวรรณวลัยกร, 2549;
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, 2549) ผลของการศึกษาพบวา ภายหลังการเขาโปรแกรม และภายหลัง
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การเขาคาย สวนใหญผูปวยเบาหวานสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองไดถูกตอง มีระดับน้ําตาล
ในเลือดลดลง
การจัดคายเบาหวานเปนกลวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมทักษะและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานได การจัดคายมีทั้งแบบพักคางแรม และไมคางแรมหรือ
คายกลางวัน ซึ่งผูปวยจะไดรับการเรียนรูและฝกทักษะการจัดการตัวเองในเรื่องตางๆ เชน การควบคุม
อาหาร การออกกําลังกาย การใชยาเบาหวาน การใชอินสุลิน การบันทึกระดับน้ําตาลในเลือด การแกไข
ภาวะแทรกซอนเฉียบพลันและเรื้อรัง การดูแลตนเองในโอกาสพิเศษ ทักษะชีวิตและการแกปญหาอื่นๆ
และจิตสังคม เปนตน กิจกรรมคายเบาหวานมีประโยชนอยางยิ่งในการใหความรู ทําใหผูปวยที่เขาคาย
เกิดความสุข สนุกสนาน มีความปลอดภัย ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับกลุมเพื่อน ประสบการณการ
ชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือเพื่อน ไดเพื่อนใหม ไดรับความรูใหมๆ รวมทั้งทักษะในการดูแลตนเองที่
ผูปวยสามารถนําไปปฏิบัติการดุแลตนเองอยางไดผล (วัลลา ตันตโยทัย, 2549; ชนิกา ตูจินดา, 2549;
Brink, 1996; American Diabetes Association, 2006)
การที่ผูปวยเบาหวานจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้นไดนั้น ทีมสุขภาพ
จะตองสงเสริมใหผูปวยมีความเชื่อมั่นในสมรรถนะแหงตน เพราะวาความเชื่อมั่นในสมรรถนะแหงตน
เปนปจจัยที่สําคัญของการปฏิบัติพฤติกรรมทางสุขภาพของบุคคล ถาบุคคลมีความเชื่อมั่นในสมรรถนะ
ของตนเองในการดูแลสุขภาพ โดยมีความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองเปนพื้นฐาน และทราบวา
จะตองปฏิบัติอยางไร และเมื่อปฏิบัติแลวจะไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว บุคคลก็จะรวมมือ
ปฏิบัติตามสิ่งนั้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยโรคเรื้อรังพบวา
การรับรูสมรรถนะแหงตนสามารถอธิบายและทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยได (ประภาพร
รินสินจอย, 2545; วัชรา เมืองแก, 2545; จุฑารัตน ลมออน, 2548; Harnirattisai, 2003 และ
Williams & Bond, 2002) ดังนั้นการประยุกตแนวคิดจากทฤษฎีสมรรถนะแหงตนมาใชในการจัด
กิจกรรมคายเบาหวาน อาจชวยใหผูปวยเบาหวานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ถูกตองเหมาะสม และสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
จากประสบการณการทํางานของผูวิจัยซึ่งรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวาน
โรงพยาบาลวังนอย พบวา ผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ สวนใหญมีปญหาดังตอไปนี้ คือ ขาดความรู
ความเขาใจเรื่องโรค วิธีการควบคุมโรค วิธีการรักษา และการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับโรค ขาดความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการควบคุมโรค หวังพึ่งยา และเจาหนาที่สาธารณสุขเปนหลัก
รวมทั้งมีการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับการควบคุมโรคของผูปวยเบาหวาน ยังไมถูกตอง
เหมาะสมไดแก การควบคุมอาหาร ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเหมาะสม
กลาวคือ ผูปวยชอบรับประทานขนมหวานโดยเฉพาะขนมไทย ซึ่งมีสวนประกอบของ แปง กะทิ และ
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น้ําตาล เปนสวนใหญ ชอบรับประทานผลไมตามฤดูกาล เชน เงาะ ทุเรียน องุน มะมวงสุก โดยมากจะ
รับประทานครั้งละมากๆ หรือรับประทานจนอิ่ม และจะรับประทานเกือบทุกวัน ในเรื่องของพฤติกรรม
การออกกําลังกาย พบวา ผูปวยเบาหวานสวนใหญ ออกกําลังกายโดยวิธีการเดิน กลาวคือเดินไปพบปะ
เพื่อนฝูง ทํานา เลี้ยงหลาน ทํางานบานเล็กนอย เวลาในการออกกําลังกายไมแนนอน พฤติกรรมเรื่อง
การรับประทานยา พบวา ผูปวยสวนใหญมีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ถูกตอง ทั้งในเรื่องของขนาด
เวลา ปริมาณ และตระหนักถึงการรับประทานยาตามที่แพทยสั่งอยางเครงครัด มีบางคนที่ลืม
รับประทานยาในบางมื้อ ก็จะงดมื้อนั้นไป แตเมื่อสอบถามผูปวย พบวา ผูปวยสวนใหญไมทราบถึงความ
รุนแรงหรือการออกฤทธิ์ของยา นอกจากนี้ เรื่องการดูแลเทา พบวา ผูปวยสวนใหญยังดูแลเทาไมคอย
ถูกตอง จะดูแลเพียงลางเทาพรอมๆ กับเวลาที่อาบน้ําในตอนเย็น การตัดเล็บก็ยังไมถูกตอง ยังใชตะไบถู
เล็บใหเปนรูปโคง สวมรองเทาแตะเปนประจํา และไมมีการบริหารเทาเลย
ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะนํ า ค า ยเบาหวานมาเป น กลยุ ท ธ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมผู ป ว ย
เบาหวาน โดยดําเนินการในโรงพยาบาลวังนอยดวยการใชรูปแบบของคายเบาหวานกลางวัน เนื่องดวย
โรงพยาบาลวังนอยตั้งอยูในแหลงชุมชน ผูปวยเบาหวานสามารถเดินทางไป-กลับ ระหวางโรงพยาบาล
ไดสะดวกโดยรถยนตโดยสารหรือรถยนตสวนตัว และผูปวยเบาหวานสวนใหญมีภาระงานทางครอบครัว
เชน เปนผูดูแลจัดการงานบาน เปนผูประกอบอาหารสําหรับสมาชิกในครอบครัว ตองดูแลผูสูงอายุและ
หลานๆ รวมทั้งทดสอบวาการที่นําเอาผูปวยเบาหวานกลุมดังกลาวมาเขาคายเบาหวานรวมกับการใช
ทฤษฎีสมรรถนะแหงตนมาเปนกรอบในการจัดทํากิจกรรมแลวนั้น ผูปวยเบาหวานมีการเปลี่ยนแปลง
การรับ รู ส มรรถนะแห ง ตน มี ก ารปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองได เ หมาะสมมากขึ้ น หรื อ ไม และ
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดหรือไม
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กอนและ
หลังการทดลองในกลุมผูปวยเบาหวานที่เขาคายเบาหวานกลางวันกับผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสอน
ตามปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กอนและหลังการทดลองในกลุมผูปวย
เบาหวานที่เขาคายเบาหวานกลางวันกับผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสอนตามปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา กอนและหลังการทดลองในกลุมผูปวย
เบาหวานที่เขาคายเบาหวานกลางวันกับผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสอนตามปกติ
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คําถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจยั
คําถามการวิจัย
ผลของการเขาคายเบาหวานกลางวันสามารถเพิ่มการรับรูสมรรถนะแหงตน พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองและสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานไดหรือไม
สมมติฐานการวิจยั
1. กลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการเขาคายเบาหวานกลางวัน มีคาคะแนนเฉลี่ยของการ
รับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ภายหลังการเขาคาย 3 วันและ 1 เดือน
มากกวากอนการทดลอง
2. กลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการเขาคายเบาหวานกลางวัน มีคาคะแนนเฉลี่ยของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ภายหลังการเขาคาย 1 เดือน มากกวากอนการทดลอง
3.กลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการเขาคายเบาหวานกลางวัน มีคาเฉลี่ยของคะแนนความ
แตกตางของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ระหวางกอนการทดลองและภายหลังการทดลองมากกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอน
ตามปกติ
4. กลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการเขาคายเบาหวานกลางวัน มีระดับน้ําตาลในเลือดกอน
อาหารเชานอยกวากอนการทดลอง
5. กลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการเขาคายเบาหวานกลางวัน มีการลดลงของระดับน้ําตาล
ในเลือดกอนอาหารเชามากกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติ
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
1. ตัวแปรตน คือ การเขาคายเบาหวานกลางวัน
2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 การรับรูสมรรถนะแหงตน
2.2 พฤติกรรมการดูแลตนเอง
2.3 คาระดับน้าํ ตาลในเลือดกอนอาหารเชา (FPG)
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เลือกศึกษาเฉพาะผูปว ยเบาหวานชนิดที่ 2 และไดรับยารับประทานเพื่อลด
ระดับน้ําตาลในเลือด ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน แผนกผูปว ยนอก โรงพยาบาลวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหวางเดือนกรกฎาคม 2550 – สิงหาคม 2550
นิยามศัพทการวิจยั
ผูวิจัยไดนยิ ามศัพทการวิจัย ดังนี้
1. ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หมายถึง ผูป วย ที่ไดรับการวินิจฉัยโรคจากแพทยวา
เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และไดรับการรักษาโดยใชยารับประทานเพื่อควบคุมยาระดับน้ําตาลในเลือด
2. การสอนตามปกติ หมายถึง การใหความรูแกผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ตามปกติ จากพยาบาลวิชาชีพ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลวังนอย ทุก 1-2 เดือนตอครั้งตามแพทยนัด
เปนการสอนสุขศึกษารวมกับการใหออกกําลังกายในลักษณะการยืดเหยียด และสงเสริมใหรับแตละครั้ง
ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที ขณะรอแพทยตรวจ ซึ่งการสอนและการออกกําลังกายจะปฏิบัติไปพรอมๆ
กับผูปวยอื่นที่มารับบริการแผนกผูปวยนอก
3. การเขาคายเบาหวานกลางวัน หมายถึง การเขารวมกิจกรรมคายเบาหวานแบบไมพัก
คางแรม เปนการจัดกิจกรรมคายเบาหวานโดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการรับรู
สมรรถนะแหงตนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อการควบคุมโรค โดยการนําเอาผูปวย
โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 มาเรียนรูรวมกัน เปนระยะเวลา 3 วัน กิจกรรมประกอบดวยการใหความรูเรื่อง
โรคและการฝกทักษะการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองในดานการรับประทานอาหาร การออกกําลัง
กาย การรับประทานยา และการปองกันภาวะแทรกซอน ซึ่งไดแก ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา – สูง และการ
เกิดแผลที่เทา รวมกับกิจกรรมกลุม เพื่อใหผูปวยมีทักษะในการปฏิบัติการดูแลตนเอง มีความสนุกสนาน
พรอมกับสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา สงเสริมใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ มีการตั้งเปาหมายรวมกันและเนนใหเห็นความสําคัญของการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง
โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ การเลนเกมส และการเดินแรลลี่
4. การรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง ความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อควบคุมโรคในดานการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา และการปองกันภาวะแทรกซอน ซึ่งไดแก
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา – สูง และการเกิดแผลที่เทา ประเมินโดยใชแบบประเมินการรับรูสมรรถนะแหง
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ตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในดานตางๆ จํานวน 30 ขอ มีสเกลการวัดตั้งแต 0 -100 คะแนน 0 หมายถึง
มีการรับรูถึงความมั่นใจในความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองต่ํา (ไมสามารถทําได
เลย) คะแนน 100 หมายถึง มีการรับรูถึงความมั่นใจในความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองสูง (สามารถทําไดแนนอน) คาคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตน คิดจากคะแนนทั้งหมดหารดวย
จํานวนขอ ดังนั้นคาคะแนนรวมทั้งหมดเทากับ 100 คะแนน
5. พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง การปฏิบัตกิ ิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูปวย
เบาหวาน ไดแก พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา และการปองกัน
ภาวะแทรกซอน ประเมินโดยใชแบบประเมินการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองในดานตางๆ จํานวน 24 ขอ มีสเกลการวัดตั้งแต 1-4
คะแนน 1 หมายถึง ไมเคยทําเลย คะแนน 2 หมายถึง ทํานานๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห) คะแนน 3
หมายถึง ทําบอย (3-5 ครั้ง/สัปดาห) คะแนน 4 หมายถึง ทําเปนประจํา (6-7 ครั้ง/สัปดาห ) คาคะแนน
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง คิดจากคะแนนรวมทั้งหมดเทากับ 96 คะแนน
6. ระดับน้ําตาลในเลือด หมายถึง การวัดระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา (Fasting
Plasma Glucose: FPG) หลังอดอาหารเปนเวลาอยางนอย 8 ชั่วโมง โดยวิธีเจาะจากเสนเลือดดํา ซึ่ง
กําหนดคาปกตินอยกวา 100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการประยุกตใชทฤษฎีสมรรถนะแหงตนเปนแนวทางใน
การจั ด กิ จ กรรมค า ยเบาหวาน ด ว ยการใช แ หล ง ของการรั บ รู ส มรรถนะแห ง ตน 4 แหล ง ได แ ก
ประสบการณจากความสําเร็จในการปฏิบัติของตนเอง ประสบการณจากการกระทําของบุคคลอื่น การ
ชักจูงดวยคําพูด และการกระตุนทางอารมณ
โปรแกรมการเขาคายเบาหวานกลางวันจะชวยใหผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 มีการเพิ่มการรับรู
สมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
การรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด การปองกันและแกไขภาวะแทรกซอน มีการปฏิบัติพฤติกรรม
การดู แ ลตนเองเพิ่ม ขึ้น ซึ่ ง มีผ ลทํ า ให ส ามารถลดระดั บ น้ํ า ตาลในเลือ ดก อ นอาหารเชา ได ดั ง แสดง
รายละเอียดในภาพประกอบที่ 1.1
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ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

คายเบาหวานกลางวันเพื่อสงเสริมการรับรูส มรรถนะ
แหงตน ประกอบดวย
1. ประสบการณความสําเร็จของตนเอง
- การสาธิตและการฝกปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
- การแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติ
- การทํากิจกรรมกลุมยอย เชน การฝกการชวยเหลือเพื่อน
สมาชิ กในกลุมวางแผนการรับ ประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การแกไขภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ฯลฯ
- การบันทึกการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
- ทบทวนการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองดวยการเดิน
แรลลี่ (walk rally)
2. ประสบการณจากการกระทําของผูอื่น
- ตัวแบบเลาประสบการณที่ประสบความสําเร็จในการดูแล
ตนเอง
3. การชักจูงดวยคําพูด
- การใหความรูและคําแนะนําเรื่องโรคเบาหวานและการ
ดูแลตนเอง
- ใหคําชมเชยและเสริมแรงใหเกิดความมั่นใจและปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ตอเนื่อง
- การใหแรงเสริมจากเพื่อนในกลุม
4. การกระตุนทางอารมณ
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ
- การกระตุนดวยการใชเกมสและกลุม
- จัดบรรยากาศใหสนุกสนาน ผอนคลาย มีการ
เคลื่อนไหวของรางกาย

การรับรูสมรรถนะแหงตน
- การรับประทานอาหาร
- การออกกําลังกาย
- การรับประทานยาลดระดับน้ําตาลใน
เลือด
- การปองกันและแกไขภาวะแทรกซอน

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
- การรับประทานอาหาร
- การออกกําลังกาย
- การรับประทานยาลดระดับน้ําตาลใน
เลือด
- การปองกันและแกไขภาวะแทรกซอน

ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา
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ประโยชนตอไปของการวิจัย
1. ไดรูปแบบการจัดกิจกรรมคายเบาหวานกลางวันที่เหมาะสมสําหรับผูปวยเบาหวานเพื่อ
สงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ปองกันโรคแทรกซอน ในโรงพยาบาลชุมชน
2. สามารถนํารูปแบบการจัดคายเบาหวานกลางวันไปประยุกตใชกับผูป วยโรคเบาหวาน หรือ
โรคอื่นๆ ในโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆได

