บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษาวิจัย
การวิจยั ผลของการเข้ าค่ายเบาหวานกลางวันต่อการรับรู้ สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการ
ดูแ ลตนเองและระดับ นํ า้ ตาลในเลื อ ดของผู้ป่ วยโรคเบาหวาน ชนิ ด ที่ 2 กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ นผู้ป่ วย
โรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน
70 คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เปรี ยบเทียบความสามารถของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในด้ าน
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยาลดระดับนํ ้าตาลในเลือด และการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้ อน ก่อนและหลังการทดลองในกลุม่ ผู้ป่วยที่ได้ รับการเข้ าค่ายเบาหวานกลางวันกับผู้ป่วยที่
ได้ รับการสอนตามปกติ (2) เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ได้ รับการเข้ าค่ายเบาหวานกลางวันกับผู้ป่วยที่ได้ รับการสอนตามปกติ และ(3) เปรี ยบเทียบ
ระดับนํ ้าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้ า (FPG) ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ รับการเข้ าค่าย
เบาหวานกลางวันกับผู้ป่วยที่ได้ รับการสอนตามปกติ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย เครื่ องมือที่
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครื่ องมือที่ใช้ ในการดําเนินการทดลอง เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการปฏิ บัติพ ฤติ ก รรมการดูแ ลตนเอง และแบบประเมิน การปฏิ บัติก ารดูแ ลตนเองของผู้ป่ วย
เบาหวาน ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ โรคเบาหวานและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ประกอบด้ วย โปรแกรมกิจกรรมค่ายเบาหวานกลาง
วันที่จดั ตามแนวคิดทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน คูม่ ือการปฏิบตั ิการดูแลสุขภาพตนเอง และแบบบันทึกการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลตนเอง นําเครื่ องมือหาความตรงและความเที่ยง ในส่วนของแบบประเมินการ
รับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั ิกิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ได้ ค่าแอลฟา ครอนบาร์ ค เท่ากับ
0.87 และแบบประเมินการปฏิบตั ิการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ได้ คา่ แอลฟา ครอนบาร์ ค เท่ากับ
0.78
กิจกรรมการเข้ าค่ายเบาหวาน ประกอบด้ วย (1) กิจกรรมการเรี ยนรู้ (Education activity)
ได้ แ ก่ การเรี ย นการสอนให้ ค วามรู้ เรื่ อ งโรคเบาหวาน ซึ่ง จะมี รู ป แบบต่า งๆ ที่ จัดขึน้ ทัง้ ในและนอก
ห้ องเรี ยน และการฝึ กปฏิบตั ิด้วยตนเอง เช่น การบรรยายในห้ องเรี ยน การอภิปรายกลุ่มย่อย การได้
เรี ยนรู้จากตัวแบบและผ่านทางเกมส์ตา่ งๆ การเดินแรลลี่ (2) กิจกรรมทางกาย (Physical activity) ได้ แก่

100
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของรางกายในรูปแบบตางๆ เชน การออกกําลังกายดวยการรําไมพลองปา
บุญมี การเลนเกมสแขงขันสนุกสนานตางๆ และ(3) กิจกรรมทางสังคม (Social activity) ไดแก กิจกรรม
กลุมยอย ชวยกันคิดวางแผนการดูแลตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแลตนเอง ใหกําลังใจซึ่ง
กันและกัน รวมทั้ งมี การจัดบรรยากาศในการเรียนรูในขณะเขา คายใหมีสภาพแวดลอมที่สุขสบาย
ปลอดภัย (safe environment) มีความสนุกสนาน ไมมีลักษณะทางคลินิก มีสันทนาการผานกิจกรรม
ตางๆ และเกมส การจัดกิจกรรมดังกลาวเนนใหผูปวยเบาหวานไดเรียนรูจากการปฏิบัติ (learning by
doing) มีโอกาสที่จะเรียนรูและเสริมสรางทักษะในการจัดการตนเองใหมๆ นอกจากนี้ ยังใหผูปวย
เบาหวานไดรับการฝกทบทวนซ้ําๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจและเกิดทักษะการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่ถูกตองดวยกิจกรรมการเดินแรลลี่
ผลการวิจัยสรุปไดวา ภายหลังการทดลอง ผูปวยเบาหวาน กลุมทดลองมีการรับรูสมรรถนะ
แหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองมากขึ้นภายหลังเขาคายวันที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < .001) และภายหลังการเขาคายเบาหวาน 1 เดือน มีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้นกวากอนการเขาคายและมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .001) ในเรื่องของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ผูปวยเบาหวาน กลุมทดลอง มี
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นกอนการทดลอง และเพิ่มมากกวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) และผูปวยเบาหวาน กลุมทดลอง มีระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา
ลดลงกวากอนการทดลอง และลดลงมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยครัง้ นี้ไปใช
จากผลการศึกษาที่ไดครั้งนี้ การเขาคายเบาหวานกลางวันมีผลตอการเพิ่มการรับรูสมรรถนะ
แหงตน การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการลดระดับน้ําตาลในเลือด ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปพัฒนาการสงเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันการดูแลตนเองในผูปวย
เบาหวาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ดานปฏิบัติการพยาบาล
1.1 ขยายผลโดยการประสานงาน สนับสนุนและเผยแพรการจัดโครงการคาย
เบาหวานกลางวั น ในคลิ นิ ก ผู ป ว ยเบาหวานเพื่ อ การส ง เสริ ม การรั บ รู ส มรรถนะแห ง ตน การปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดผูปวยเบาหวาน และปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน และเผยแพรไปยังโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ในการดูแลผูปวยเบาหวาน
และผูปวยโรคเรื้อรังอื่นๆ
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1.2 นํารูปแบบการจัดคายเบาหวานกลางวันมาจัดฝกอบรมทีมสุขภาพที่ดูแลผูปวย
เบาหวานใหมีความรูและทักษะเฉพาะในการใหคําปรึกษาแนะนําผูปวยเบาหวาน เพื่อสงเสริมการดูแล
ตนเอง ในเรื่องการคํานวณพลังงานที่ควรไดรับในแตละวัน การเลือกชนิดอาหารและการใชรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน การออกกําลังกายโดยใชไมพลองปาบุญมีและใหไดขนาดความเหนื่อยปานกลาง
การรับประทานยาเบาหวานและอาการขางเคียงของยา การปองกันและแกไขภาวะแทรกซอน และการ
ดูแลเทา เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการทางการพยาบาลในการดูแลผูปวยเบาหวานอยางครอบคลุม
1.3 จัดคายเบาหวานกลางวันสําหรับญาติหรือผูดูแลผูปวยโรคเบาหวานใหไดรับการ
เขาคายเบาหวานรวมกับผูปวยเบาหวาน เพื่อจะไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากยิ่งขึ้น
และทักษะประสบการณตรงในการดูแลสุขภาพและรวมกันแกไขปญหาของผูปวยเบาหวานไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
1.4 ประสานงานและสนับสนุนใหมีการขยายผลในเรื่องของการสงเสริมการรับรู
สมรรถนะแหงตนใหแกผูปวยโรคเบาหวานและญาติที่ไดรับการรักษาตัวในแผนกผูปวยใน
1.5 ในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวซึ่งตองมีบทบาทในการใหบริการทั้งดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟน ฟูสภาพ จึงไดนํารูปแบบของการปฏิบัติ
ตนในดานตางๆ ที่ไดจากงานวิจยั ไปใชในการใหบริการ
1.6 ทําการสงเสริมคายเบาหวานกลางวันไปใชในการสงเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อปองกัน
การเกิดโรคเรื้อรังในประชาชนกลุมเสี่ยง โดยประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในชุมชน เพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดโครงการคายเบาหวานกลางวันในชุมชน และรวมกันจัดตั้งชมรมเบาหวานขึ้น
สมาชิกประกอบดวยผูปวยเบาหวาน แกนนําทางสุขภาพ และประชาชนที่สนใจ รวมกับมีการสราง
เครือขายกับชมรมที่มีอยูแลวในชุมชน เชน ชมรมสรางสุขภาพ ชมรมผูสูงอายุ ชมรมกลุมแมบาน เพื่อให
ประชาชนตระหนัก และเกิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ นํามาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.7 ติดตามใหผูปวยเบาหวานที่ผานการเขารวมโปรแกรมกิจกรรมคายเบาหวาน
กลางวันทํากิจกรรมรวมกันเปนระยะๆ ทุก 3 เดือน เพื่อจะไดทบทวนความรู ถายทอดประสบการณ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ปฏิบัติที่บาน รวมทั้งแนวทางการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสงเสริมใหผูปวยเบาหวานรับรูสมรรถนะของตนเองวาสามารถปฏิบัติได
แนนอน และเพื่อพัฒนาระดับการรับรูสมรรถนะใหเต็มที่ เพื่อผูปวยสามารถควบคุมสถานการณหรือ
เหตุการณที่ตองเผชิญ เนื่องจากผูปวยเบาหวานตองกลับไปอยูกับครอบครัว ตองเผชิญกับสถานการณ
หรือสิ่งแวดลอมเดิมๆ เชน พฤติกรรมการรับประทานอาหารของครอบครัวที่ไมเหมาะสมกับผูปวย อาจ
เป น ปจ จั ย ที่ ทํ า ให ผูป ว ยกลั บ ไปรับ ประทานอาหารที่ ไ มเ หมาะสมเชน เดี ย วกับ ก อ นการเขา ค า ย ซึ่ ง
สถานการณนี้จะมีผลกระทบตอผูปวยการรับรูสมรรถนะของเบาหวานที่เพิ่งไดรับการสงเสริมและพัฒนา
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อาจมีผลทําใหความตั้งใจในการดูแลตนเองเกิดการลมเหลวได และเพื่อใหกลุมตัวอยางเหลานี้เปน
ตัวแทนหรือตนแบบของการสงเสริมสุขภาพแกผูปวยเบาหวานคนอื่นๆ ตอไป
2. ดานการบริหารการพยาบาล
2.1 ผูบริหารทางการพยาบาลควรเตรียมทีมบุคลากรในการจัดคายเบาหวาน โดยจัดให
มีการฝกอบรมผูจัดกิจกรรมคายเบาหวานใหมีความรูและทักษะเฉพาะในเรื่องการรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การรับประทานยาเบาหวาน การปองกันและการแกไขภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา-สูง
และการดูแลเทา เพื่อจัดโครงการคายเบาหวานกลางวันในคลินิกผูปวยเบาหวาน
2.2 ผู บ ริ ห ารทางการพยาบาลควรเน น ให ที ม สุ ข ภาพที่ ดู แ ลผู ป ว ยเบาหวานเห็ น
ความสําคัญของโครงการวาเปนการสงเสริมใหผูปวยเบาหวานสามารถดูแลตนเองได และสามารถดูแล
ผูปวยเบาหวานไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 ผูบริหารทางการพยาบาลควรสนับสนุนการจัดโครงการคายเบาหวานกลางวันใน
ชุมชน โดยมีการประสานงานเครือขายกับหนายงานหรือองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณและสถานที่จัดกิจกรรมคายเบาหวาน
2.4 ผูบริหารทางการพยาบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการตรวจสอบวาผูปวย
เบาหวานที่ผานการเขารวมโปรแกรมกิจกรรมคายเบาหวานกลางวันสามารถควบคุมโรคเบาหวานไดจริง
โดยการตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชาดวยวิธีฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) อยางนอยปละ
1 ครั้ง
3. ดานการวิจัย
3.1 ควรมีการศึกษาดําเนินการวิจัยในการติดตามการคงอยูของการปฏิบัติพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคและปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานที่ผานการเขารวม
โปรแกรมกิจกรรมคายเบาหวานกลางวันแลว โดยใชเวลาศึกษาอยางนอย 6 เดือน เนื่องจากเปน
ระยะเวลาของการคงไวซึ่งพฤติกรรม (Maintenance stage)
3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยทําการประเมินระดับน้าํ ตาลในเลือดกอนอาหารเชาดวยวิธี
ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) เนื่องจากการประเมินระดับน้ําตาลดวยวิธี FPG สามารถบอกถึงการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในระยะเพียง 2-3 วันกอนเจาะเลือด แตการประเมินดวยวิธีฮีโมโกลบินเอ
วันซี สามารถบอกถึงการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในระยะ 12 สัปดาหกอนเจาะเลือด

