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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกตใชทฤษฎีการดูแล
ตนเองของโอเรมรวมกับการใชการจัดการรายกรณีเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อปองกันหรือลดการเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูสูงอายุโรคเบาหวานที่บานโดยการเสริมสรางความรูเรื่องโรคเบาหวาน และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยาหรือ
ฉีดยา และการดูแลสุขอนามัยทั่วไป กลุมผูรวมวิจัยเปนผูสูงอายุโรคเบาหวานที่มาพักรักษาดวยเรื่องภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํา ที่หนวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จํานวนผูเขารวมการวิจัย 30 ราย
ระยะเวลาในการศึกษา 12 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกอนและหลังการวิจัย ทําการ
ดําเนินการวิจัยโดยใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมในการใหการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูโดยใช
การสอนเปนรายบุคคลรวมกับการใชภาพพลิก แผนบันทึกภาพและเสียง (CD-ROM) และปฏิทินชีวิตพิชิต
โรคเบาหวาน รวมกับการใชการจัดการรายกรณี โดยการเยี่ยมบานและใหการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพโดยมี
ผูวิจัยเปนผูจัดการรายกรณีเพื่อใหเหมาะสมกับผูเขารวมวิจัยในแตละราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test และ Paired t-test
ผลการวิจัยพบวา หลังการวิจัยกลุมผูสูงอายุโรคเบาหวานที่เขารวมการวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่อง
โรคเบาหวาน ระดับความรู และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานมีคะแนนเฉลี่ยภายหลัง
การวิจัยสูงกวากอนการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001) และระดับน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือด
แดงมีคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลลดลงกวากอนการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001) สวนระดับ
ความพึงพอใจในการใหการพยาบาลมีคะแนนอยูในระดับดีมากในทุกขั้นตอนการดูแล
จากผลการวิจัยนี้ จึงสนับสนุนวาการจัดโปรแกรมการประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม
รวมกับการใชการจัดการรายกรณีเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อปองกันหรือลดการเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําในผูสูงอายุโรคเบาหวานสามารถชวยเพิ่มความรู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง พรอมทั้งยังทํา
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ใหคาน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงลดลง และยังทําใหผูสูงอายุโรคเบาหวานที่เขารวมการวิจัยเกิดความพึง
พอใจในการใหการพยาบาลสูงขึ้น รวมทั้งสามารถทําใหผูสูงอายุมีการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานไดอยาง
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
คําสําคัญ: ผูปวยสูงอายุโรคเบาหวาน ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม
การจัดการรายกรณี
ABSTRACT
The objective of this quasi-experimental research is to analyze the effects of the applied
program of The Orem's Self-care Applied Theory and using case management as a framework to
prevent or reduce severe Hypoglycemia in the elderly patients with diabetics and to enhance
knowledge of diabetes and changes in self-care behaviors in eating, exercise, medication or injection
and the general hygiene. The experiment group are 30 elderly patients with diabetes who admitted
with Hypoglycemia at Emergency room at King Chulalongkorn Memorial Hospital within 12 weeks.
The data had collected by interview before and after applied The Orem's Self-care Applied Theory in
nursing support and knowledge by teaching the individual including using videos and overcome
diabetes calendar together with supplementary of case management by home visits and a
multidisciplinary care to accommodate the participants in each and analyze by using The
percentage, Standard Deviation, Independent t-test and Paired t-test statistical analysis.
After program, the results showed that the elderly patients with diabetes participating in the
study had an average score of knowledge about diabetes level higher than before the study in
statistical significance (p-value < .001). Regarding self-care behaviors of elderly patients with
diabetes with a mean score is higher than before in statistical significance (p-value<.001) And the
mean of FBS is lower in statistical significance (p-value<.001) and the satisfaction score is in the high
satisfaction in all care processes.
From the result of this research shows that the applied program of The Orem's Self-care
Applied Theory and using case management as a guide prevent or reduce severity of Hypoglycemia
in the elderly patients with diabetes can enhance knowledge of diabetes and changes in self-care
behaviors As well as to reduce the accumulation of FBS decreased and the elderly patients with
diabetic participant satisfaction was likely high befor. This research also can make the elderly patients
with diabetic live with their underlying disease with happiness and quality of life.
Keywords: Elderly patients with diabetes, Hypoglycemia, The Orem's Self-care Applied Theory,
Case Management

96

Journal of Public Health Nursing

ความสําคัญของปญหา
องคกรอนามัยโลกกลาววาปญหาสุขภาพ
ที่ตามมาพรอมกับวัยผูสูงอายุคือโรคเบาหวานซึ่ง
ถูกจัดวาเปนโรคระบาดไรเชื้อ โรคเรื้อรัง รักษาไม
หายขาด และเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของ
ทุกประเทศและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ
3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง (สุรพงษ ชาวงษ
และคณะ, 2549) จากขอมูลสถิติของ WHO ป พ.ศ.
2543 พบวาทั่วโลกมีคนปวยโรคเบาหวาน 171 ลาน
คนและจะเพิ่มขึ้นเปน 366 ลานคนในป พ.ศ.2573
ประมาณรอยละ 50 ไมรูวาตนเองเปนโรคเบาหวาน
การเพิ่มจะพบในทุกประเทศโดยในประเทศที่กําลัง
พัฒนาจะพบมากที่สุด และจากการศึกษาของ Wild
และคณะคาดวาในป ค.ศ. 2030 ผูปวยเบาหวานที่
มีอายุมากกวา 60 ปในประเทศกําลังพัฒนาจะมี
จํานวนมากกวา 82 ลานคน ในประเทศไทยจากการ
ศึกษาของ สาธิต วรรณแสง (2530) พบวากลุมคนที่
อายุ 60 ป ขึ้นไปเปนเบาหวานรอยละ 10-15 และ
จากการตรวจคั ดกรองโรคป 2547 พบว ามีจํ านวน
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานถึงรอยละ 36 จากจํานวน
ผูสูงอายุทั้งหมด อัตราความชุกของผูปวยเบาหวาน
ในเมืองมีมากกวาในชนบทเนื่องจากความเปนอยูที่
ดีขึ้นอาหารการกินมีมากขึ้น การบริโภคอาหารจาน
ดวน การขาดการออกกําลังกาย ความเครียดและ
ความวิตกกังวลที่มีมากขึ้นในสังคมที่มีการแขงขัน
กันสูงขึ้ นและความรุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้นตาม
อายุและระยะเวลาของการปวยเปนโรค
โรคเบาหวานเมื่อตรวจพบวาเปนและเริ่ม
การรักษาโดยการใชยาสิ่งที่จะตามมาควบคูกันคือ
ภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน ซึ่งไดแกภาวะน้ําตาลใน
เลือดสูงและน้ําตาลในเลือดต่ําซึ่งภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําเปนภาวะที่พบไดบอยและมากที่สุด จาก
การศึกษาของ Kitis และ Emiroglu (2004) พบวา
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การเกิ ดภาวะน้ํ าตาลในเลื อดต่ํ ามี ความสั มพั นธ
กับอายุที่มากขึ้น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
กิ จ กรรมด า นร า งกาย ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ Ginde (2008) ที่พบวาผูสูงอายุที่
ปวยเปนโรคเบาหวานมักเกิดภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ํามากกวาชวงวัยอื่น เมื่อปวยเปนโรคเบาหวาน
แลวจะสงผลกระทบทั้งทางดานการเงินซึ่งตองเสีย
คาใชจายในการเขารับการรักษาพยาบาลมากกวา
คนปกติ ถึ ง 3 เท าขณะที่ ป จจุ บั นสถิ ติ ดั ง กล าวมี
แนวโนมสูงขึ้นรอยละ 50 รวมทั้งยังทําใหผูปวยตอง
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อปรับเปลี่ยนการ
รักษา การใชยา และยังสงผลตอการเสื่อมถอยของ
ร า งกายซึ่ ง จะส ง ผลต อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ อ น
เรื้อรังไดเร็วขึ้น รวมถึงการสูญเสียเวลา และภาวะ
จิตใจของผูปวยและครอบครัวอีกดวยและถาปลอย
ใหภาวะนี้เกิดขึ้นนานๆ หรือบอยๆ โดยไมไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงทีอาจทําใหผูปวยหมดสติทํา
ให ส มองถู ก ทํ า ลาย ความจํ า เสื่ อ ม บุ ค ลิ ก ภาพ
เปลี่ยนไปจากเดิม วิกลจริต บางคนอาจหลับไมตื่น
เนื่องจากสมองพิการถาวรและอาจถึงแกกรรมได
จากสถิ ติ ใ นหน ว ยอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณพบวา มีผูสูงอายุมารับการ
รักษาดวยภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํารอยละ 69 ในป
2549 รอยละ 72 ในป 2550 และรอยละ 72 ในป
2551 (ม.ค-มิ.ย) จากผูปวยที่เกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําทั้งหมด และพบวารอยละ 49 เปนผูสูงอายุ
วัยกลาง (70-79 ป) และผูปวยมักมีโรคประจําตัว
อยางอื่นรวมดวยอยางนอย 1 โรค ซึ่งสวนมากเกิน
รอยละ 80 เปนโรคความดันโลหิตสู งจากการ
สั มภาษณ ผู สู งอายุ โรคเบาหวานที่ เคยเข ารั บการ
รักษาดวยภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจํานวน 30 ราย
โดยผูวิจัยพบวารอยละ 53 มีการเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลื อดต่ํามากกว า 1 ครั้ ง ซึ่ งเฉลี่ ยปละประมาณ 1
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ครั้ง และพบ 2 รายเป นมากถึงเดือนละ 2 ครั้งซึ่ง
รอยละ 80 มีสาเหตุมาจากการใชยาผิดหรือขนาด
มากเกินไป หรื อยาเทาเดิ มแตรับประทานอาหาร
นอยลง เชน เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย
และอีกรอยละ 19 มีชวงเวลาในการรับประทานยา
กั บการรั บประทานอาหารไมเหมาะสม หรือออก
กําลังกายมากไปโดยที่ไมไดเตรียมตัวลวงหนาซึ่ง
พบได น อ ยไม ถึ ง ร อ ยละ1 ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให ค วาม
สามารถในการควบคุมน้ําตาลลดลงรวมถึงการไม
ทราบการดูแลตนเองที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพ
รางกายในขณะนั้นและจากการสํารวจพบวารอยละ
90 ไมทราบอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเปนอาการ
นํ าของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่ตนเองสามารถ
รักษาเบื้องตนไดเองจึงทําใหไมสามารถดูแลแกไข
เบื้องตนใหกับตนเองไดและเมื่อผูปวยตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลดวยเรื่องภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําอยางเชนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเตียง
สามั ญต องเสี ยค าใช จ ายในการรั กษาอย างน อย
5,000 บาท
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผูสู งอายุ
พบวาผูสูงอายุสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพไดถามีการจัดโปรแกรมการดูแลให
และเมื่อปวยเปนโรคเบาหวานจํ าเปนตองใหการ
ดู แลที่ให ความรู โดยอาจมี การใหความรู เปนราย
บุคคล รายกลุ ม หรื อมี การสอนอยางมีแบบแผน
(จารุ นั นท สมณะ, 2541)และมี การเยี่ ยมบ านซึ่ ง
สามารถควบคุ มระดั บน้ํ าตาลในเลื อดและภาวะ
แทรกซอนได สวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตองมี
การจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมใหเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ
ในการป อ งกั น โรคจึ ง จะสามารถปรั บ เปลี่ ยนได
สวนรูปแบบการดูแลที่จะสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูปวยและมีการดูแลที่เหมาะสมตรงตอ
ปญหามีความครอบคลุมควรมีการใหการดูแลแบบ
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รายกรณีเพราะมีการดูแลจากสหสาขาวิชาชี พ มี
แบบแผนการดูแลลวงหนา มีการดูแลอยางตอเนื่อง
ซึ่งจะสงผลตอการปรับเปลี่ยนความรูและพฤติกรรม
พรอมทั้งมีความพึงพอใจมากที่สุดในการรับบริการ
และควรมีการสงเสริมใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง
ไดโดยใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมมาเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อใหมีความเหมาะสม
กับผูปวยแตละราย จากประเด็นปญหาและความ
สําคัญ ของผู สูงอายุโรคเบาหวานผู วิจั ยในฐานะ
พยาบาลสาธารณสุขจึงมีความสนใจที่จะทําการ
ศึกษาการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานโดย
ใชรูปแบบในการดูแลตองมีความเฉพาะเจาะจงกับ
ความตองการของผูปวยและครอบครัวโดยเนนการ
ดูแลตนเอง ถึงแมวาโรคเบาหวานจะไมสามารถ
รักษาใหขาดได แตสามารถควบคุมควานรุนแรงได
ดวยการดูแลตนเอง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่สําคัญใน
งานสาธารณสุขที่จะทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสุ ขภาพ
วิถีชีวิตไทย 2550-2559 ที่วาดวยการดูแลผูปวย
เบาหวานโดยการลดการเกิดภาวะแทรกซอน ลดการ
ตาย ลดคาใชจาย โดยนําการจัดการรายกรณีมาใช
เปนกรอบในการดูแลผูปวยเนื่องจากผูปวย แตละราย
มีสาเหตุการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําแตกตางกัน
ซึ่งการดูแลเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซอนจําเปน
ตองมีการดูแลหลายดานโดยมีการดูแลแบบสหสาขาวิชา มีการวางแผนลวงหนา และใชการเยี่ยม
บานมาเปนสวนรวมจะชวยทําใหปญหาที่แทจริง
ของผูป วยได รับการดูแลแกไขไดอย างเหมาะสม
ถูกตอง ครอบคลุมตอเนื่อง และเพิ่มความพึงพอใจ
ของผูปวยและครอบครัวไดซึ่งสงผลใหผูปวยและ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความรู แ ละ
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่ ถู ก ต อ งในด า นการ
ป องกั นการเกิ ดภาวะน้ํ าตาลในเลื อดต่ํ าโดยการ
ควบคุ มอาหาร การออกกํ า ลั ง กายและใช ยาลด
ระดั บ น้ํ า ตาล การดู แ ลสุ ข อนามั ย ของผู สู ง อายุ
โรคเบาหวานก อนและหลังการใชการจัดการราย
กรณีที่ ใหการดูแลตามทฤษฎีการดูแลตนเองของ
โอเรม

2. เพื่ อศึ กษาเปรี ยบเที ยบค าระดั บน้ํ าตาล
สะสมในเม็ดเลือดแดงของผูสูงอายุโรคเบาหวาน
กอนและหลังการใชการจัดการรายกรณีที่ใหการ
ดูแลตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในกระบวนการ
การรับบริการของผูสูงอายุโรคเบาหวานภายหลัง
การไดรับการดูแลแบบการจัดการรายกรณีที่ใหการ
ดูแลตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม

กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมการดูแลตนเองรวมกับการใชการจัดการ
รายกรณีในการดูแลปองกันการเกิดซ้ําของภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํา
- การประเมินความพรองในการดูแลตนเอง
- สรางทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ใหการพยาบาลตามแผนการดูแลของทีมสหสาขา
วิชาชีพ
- การเยี่ยมบาน
- การใหความรูเปนรายบุคคลโดยใชภาพพลิกและ
ทบทวนความรูจากปฏิทิน
- การใหความรูและชมพฤติกรรมทางบวกจากแผน
บันทึกภาพและเสียง(CD-ROM)
- การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู
- กระตุนเตือน ใหความรู ใหคําแนะนําทางโทรศัพท
- ทบทวนความรูจากคูมือ(ปฎิทิน)

- ความรูเรื่องโรคเบาหวานและ
ภาวะแทรกซอน
- พฤติกรรมการดูแลตนเองในเรือ่ งการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
การรับประทานยา การปองกันการเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
- ปริมาณน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง
(จากการตรวจในวันนัดครั้งตอไปของ
แพทย)
- การเกิดซ้ําของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
- ความพึงพอใจในการรับบริการ

กันยายน – ธันวาคม 2555 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-Experimental Research) รูปแบบการวิจัย
แบบ The one-group pretest-posttest design
ประชากรเปนผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิด
ไมพึ่งอินซูลิน (อายุ > 60 ป) ที่เขารับการรักษาที่
หนวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
จากการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามากกวา 1 ครั้ง
ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา
สําหรับการศึกษาครั้งนี้จึงใชกลุมตัวอยาง
30 ราย โดยมีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียวเนื่องจาก
เป น การดู แ ลแบบรายกรณี แ ละจํ า นวนผู ป ว ยที่
เขาเกณฑมีจํากัด
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
เครื่องมือหลัก 2 ชนิด คือ เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล และเครื่องมือทีใ่ ชในการทดลอง
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวม
ขอมูล
1.1 แผนการให ก ารพยาบาลเป น ราย
บุคคลตามแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม
ที่ ป ระกอบไปด ว ย ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล การตรวจ
รางกาย และปญหาที่พบและการใหการพยาบาล
1.2 แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยประยุกตจาก
ภัทรวดี เจริญยิ่ง(2548) ซึ่งประกอบไปดวย
- ความรูเรื่องโรคเบาหวานมี 5 หมวด
ประกอบไปด วย ความรู ทั่ วไปเรื่ องโรคเบาหวาน
ความรูเรื่องภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ความรูเรื่องยา
อาหาร และการออกกํ า ลั ง กาย ลั ก ษณะแบบ
สัมภาษณเปนแบบเลือกตอบ (multiple choice)
โดยแตละขอแบงออกเปน 3 ตัวเลือก โดยผูตอบ
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สามารถเลือกตอบไดเพียงขอเดียว มีจํานวน 15 ขอ
แบบสัมภาษณดานความรูหาคาความเชื่อมั่น ดวย
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Conbach s
Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น 0.78
- พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองมี 5
หมวดประกอบไปดวย พฤติกรรมการรับประทาน/
ฉีดยา การดู แลสุ ขลั กษณะส วนบุ คคล การเลื อก
รับประทานอาหาร การติดตามขาวสารเรื่องเบาหวาน
และพฤติกรรมการออกกําลังกาย แบบสัมภาษณ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
ของลิเคอรท (Likert’s scale) ประมาณคา 3 ระดับ
คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติเปนบางครั้ง และไม
เคยปฏิบัติเลย มีจํานวน 15 ขอ โดยมีขอคําถามทั้ง
ทางบวกและทางลบเกณฑในการแปลความหมาย
ของคะแนนการดูแลตนเองจะนํามาแบงเปนระดับ
ในการดูแลเปนการดูแลตนเองในระดับสูง ระดับ
ปานกลางและระดับต่ํา แบบสัมภาษณดานพฤติกรรมการดูแลตนเองไดคาความเชื่อมั่น 0.70
1.3 แบบสั ม ภาษณ ค วามพึ ง พอใจที่
ประยุกตมาจาก อารี ชีวเกษมสุข (2549) โดยวัด
จากประสบการณของผูปวยที่ไดรับจากการดูแล
ครั้งนี้เทียบกับความคาดหวัง โดยประกอบไปดวย
ศิลปะการดูแลของพยาบาล เทคนิคการพยาบาล
ความพร อ มในการบริ ก ารของพยาบาล ความ
ตอเนื่องในการดูแลและประสิทธิผลหรือผลลัพธใน
การดูแลของพยาบาล
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
2.1 การให การพยาบาลตามแผนการ
ดู แ ลรายกรณี จ ากการประชุ ม สหสาขาวิ ช าชี พ
รวมกับการเยี่ยมบาน
2.2 การสอนรายบุ ค คลโดยภาพพลิ ก
และการทบทวนโดยใชปฏิทินโดยใหผูทรงคุณวุฒิ 1
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ท า น ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อ หาและ
รูปภาพ
2.3 แผนบันทึกภาพและเสียง (CD-ROM)
เรื่องการดูแลตนเองเมื่อเปนโรคเบาหวาน
กิจกรรมครั้งที่ 1 การเพิ่มความรูในเรื่อง
โรคเบาหวาน โดยสอนเรื่องโรคเบาหวานเปนราย
บุคคลดวยภาพพลิก เปนเวลาอยางนอย 30 นาที
ไดแกการใหความรูในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การรับประทานอาหาร การ
ออกกําลังกาย การใชยาลดน้ําตาล การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล และใหผูปวยทบทวนความรูโดย
สามารถอานไดจากปฏิทิน ตั้งโตะที่ผูวิจัยไดจัดทํา
ขึ้นโดยมีเนื้อหาเชนเดียวกันกับภาพพลิก
กิจกรรมครั้งที่ 2 การสรางความมั่นใจ
ในการดูแลตนเองโดยการชมแผนบันทึกภาพและ
เสี ย ง (CD-ROM) เรื่ อ งการดู แ ลตนเองเมื่ อ เป น
โรคเบาหวาน
กิจกรรมครั้งที่ 3 การฝกปฏิบัติในการ
ดู แ ลตนเองโดยการพู ด คุ ย ทบทวนความรู เ รื่ อ ง
โรคเบาหวาน พฤติ กรรมการดู แลตนเองเมื่อเป น
โรคเบาหวาน การฝกจัดเมนู อาหารและการออก
กํ าลั งกายที่ เหมาะสมกั บตนเอง และการสั งเกต
อาการผิดปกติ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ก อ นการดํ าเนิ นการทดลองผู วิ จั ย
ดํ า เนิ น การขอจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ค ณะ
สาธารณสุขสาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (77/2552)
และ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(214/52) เมื่ อ ผ า นการอนุ มั ติ ผู วิ จั ย ขออนุ ญ าต
ผู อํ านวยการโรงพยาบาลและฝ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเพื่อดําเนินการเก็บขอมูล
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การดําเนินการในกลุมตัวอยาง ผูวิจัยขอ
อนุ ญ าตชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค แ ละสิ ท ธิ ข องกลุ ม
ตัวอยางพรอมลงนามยินยอมเขารวมการวิจัย และ
เริ่มเก็บขอมูลจากหอผูปวยพรอมทั้งทําการตกลง
กับแพทยผูดูแลใหนัดผูปวยมาตรวจครั้งถัดไปใน
วันที่ทําการศึกษาเสร็จสิ้นลงเพื่อทําการเจาะเลือด
ประเมินระดับน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงภาย
หลังจากการไดเขารวมกิจกรรม (ระยะเวลา 3 เดือน
ตามการนัดปกติ) หลังจากการสัมภาษณนําขอมูล
ที่ได มาประชุ มสหสาขาวิชาชีพเพื่อคนหาป ญหา
และจัดทําแผนการดูแลใหการพยาบาลหลังจากนั้น
เริ่มจัดกิจกรรมที่บานผูปวยโดยนัดวัน เวลา ตามที่
ผูปวยสะดวกเพื่อดําเนินการเยี่ยมบานจํ านวน 4
ครั้งโดยจัดกิจกรรมดังนี้พรอมทั้งโทรศัพทสอบถาม
อาการให คํ า แนะนํ า และกระตุ น เตื อ นการดู แ ล
ตนเองสัปดาหละ 1 ครั้ง
เยี่ยมบานครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มความรูในเรื่องโรคเบาหวาน โดยการจัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1 และใหผูปวยทบทวนความรูโดยสามารถ
อานไดจากปฏิทินตั้งโตะที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นโดยมี
เนื้อหาเชนเดียวกันกับภาพพลิก
เยี่ยมบานครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อ
การเสริมสรางความมั่นใจในการดูแลตนเองโดยการ
จั ด กิ จ กรรมที่ 2 พร อ มทั้ ง ตรวจสอบปฏิ ทิ น ที่
ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย บั น ทึ ก ว า มี ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม
เพื่อใหคําแนะนําที่เหมาะสม
เยี่ยมบานครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเขารวมวิจัยสามารถนําความรูที่มีมาประยุกตใช
ในการดูแลตนเองโดยการจัดกิจกรรมที่ 3พรอมทั้ง
ตรวจสอบปฏิทินที่ผูเขารวมวิจัยบันทึกวามีปญหา
เกิดขึ้นหรือไมเพื่อใหคําแนะนําที่เหมาะสม
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เยี่ยมบานครั้งที่ 4 เปนการยุติการศึกษา
โดยทํ า การประเมิ น จากการทํ า แบบสั ม ภาษณ
ภายหลังการศึกษาวิจัยในเรื่องความรูโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ความพึงพอใจในรูปแบบ
การดูแล เพื่อประเมินผลของการศึกษา
ขอมูลระดับน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง
จะไดในวันที่ผูเขารวมวิจัยมาตรวจกับแพทยในครั้ง
ถัดไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
แจกแจง คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และใชสถิติ
dependent t–test และ Paired t–test เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการ
ทดลอง
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง (รอยละ 67.0)
อายุระหวาง 60-70 ป (รอยละ 53.0) มีสถานภาพ
สมรสคู (รอยละ 83.3) นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ
96.7) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 63.3)
และป จจุ บั นไม ได ประกอบอาชี พ (ร อยละ 93.3)
รายได ของกลุ มตั วอย างมี เพี ยงพอต อการใช จ าย
(ร อยละ 96.7) สิ ทธิ ในการรั กษาพยาบาลเป นผู ที่
สามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลได (รอยละ 60)
และเปนผูที่ปวยดวยโรคเบาหวานมานานมากกวา
10 ป (รอยละ 80) ไดรับการรักษาโดยการรับประทาน
ยา (ร อยละ 70) และมี โรคประจํ าตั วอย างอื่ นร วม
ไดแก โรคความดันโลหิต (รอยละ 66.7) โดยมีคาดัชนี
มวลกายอยู ใ นเกณฑ ม าตรฐาน (ร อ ยละ 53.3)
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คาเฉลี่ยระดั บน้ําตาลสะสมในเม็ ดเลือดแดงอยูใน
เกณฑดี (รอยละ 40)
ความรูเรื่องโรคเบาหวาน
ผูเข ารวมการวิ จั ยมี ระดั บคะแนนความรู
อยูในระดับสูงโดยมีการแบงหมวดความรูทั้งหมด 5
หมวด ประกอบไปด วยความรู ทั่ วไปเกี่ ยวกั บโรค
เบาหวาน การดู แล ป องกั นและการแก ไขเมื่ อเกิ ด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การเลือกรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย และการใชยาลดน้ําตาลในเลือด
พบว าผู เข าร วมการวิ จั ยมี คะแนนความรู ดี ขึ้ นกว า
กอนเขารวมวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value
< .001)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ผูเขารวมการวิจัยมีระดับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองสูงขึ้นและมีคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง 5 ดาน คือการเลือกรับประทานอาหาร การ
ออกกํ า ลั ง กาย การใช ย าลดน้ํ า ตาล การดู แ ล
สุ ข ลั ก ษณะส ว นบุ คคลและการติ ด ตามข า วสาร
เกี่ยวกับโรคเบาหวานสูงขึ้นกวากอนการเขารวม
วิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001)
คาน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง
คะแนนเฉลี่ยระดับน้ําตาลสะสมในเม็ด
เลือดแดงของกลุมผูสูงอายุโรคเบาหวาน กอนเขา
ร วมการวิ จั ยมี ค า น้ํ าตาลสะสมในเม็ ดเลื อดแดง
เทากับ 8.21 ภายหลังการวิจัยมีคาเฉลี่ยของระดับ
น้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงลดลง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 7.4 ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลังการเขารวมการ
วิจั ยคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือด
แดงดีกวากอนการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value < .001)
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ความพึงพอใจในการบริการ
คะแนนความพึ งพอใจในการรับบริการ
จากโปรแกรมการประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตนเอง
ของโอเรม รวมกับการใชการจัดการรายกรณีในการ
ปองกันการเกิดซ้ําของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําใน
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ผูสูงอายุโรคเบาหวานซึ่งประกอบไปดวย
เทคนิ คการให การพยาบาล การให การพยาบาล
อย า งต อ เนื่ อ ง และผลลั พ ธ ท างการพยาบาล
ภายหลั งการได รั บโปรแกรมผู เข าร วมการวิ จั ยมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการศึกษาวิจัยกอนและหลังการวิจัยในกลุมผูสูงอายุโรคเบาหวาน
เนื้อหา
กอนการวิจัย หลังการวิจัย
t
p-value
ความรูเรื่องโรคเบาหวาน
11.00 < .001
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
2.86
3
- ความรูเรื่องภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
3.43
4
- ความรูเรื่องยา
2.86
3
- ความรูเรื่องอาหาร
1.33
2
- ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
2.03
3
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
11.82 < .001
- การใชยาลดน้ําตาลในเลือด
3.60
4.00
- การดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล
13.66
17.00
- การเลือกรับประทานอาหาร
2.30
3.60
- การติดตามขาวสาร
0.90
1.80
- การออกกําลังกาย
1.10
1.30
คาน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง
8.21
7.40
4.01 < .001
ระดับความพึงพอใจ
- เทคนิคการใหการพยาบาล
4.70
- การใหการพยาบาลอยางตอเนื่อง
4.69
- ผลลัพธทางการพยาบาล
4.66
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สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวาการจัดกิจกรรม
ตามโปรแกรมการประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตนเอง
ของโอเรม รวมกับการใชการจัดการรายกรณีในการ
ปองกันการเกิดซ้ําของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําใน
ผูสูงอายุโรคเบาหวานสงผลใหผูเขารวมการวิจัยมี
ความรูเรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง
คาน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงและระดับความพึง
พอใจในการรับบริการดีขึ้น จากการไดรับกิจกรรม
ทั้ง 3 กิจกรรมไดแก กิจกรรมการเพิ่มความรูโดยการ
สอนแบบรายบุคคลโดยใชภาพพลิก พรอมทั้งมีการ
ทบทวนความรูดวยตนเองโดยการอานจากปฏิทินที่
จัดทําให กิจกรรมการสรางความมั่นใจในการดูแล
ตนเองโดยดูตัวแบบทางบวกจากแผนบันทึกภาพ
และเสียง (CD-ROM) และกิจกรรมฝกปฏิบัติการ
ดูแลตนเองโดยการฝกจัดเมนูอาหาร การเลือกการ
ออกกําลังกายดวยตนเอง พรอมทั้งมีการกระตุนเตือน
การดูแลตนเองการสอบถามปญหาทางโทรศัพท
สัปดาหละครั้ง รวมทั้งการใหการดูแลจากสหสาขา
และการดูแลที่เฉพาะเจาะจงแบบรายกรณีและการ
เยี่ ยมบ านเพื่ อให การดู แลที่ เหมาะสมกั บสภาพแวดล อ มในแต ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ภายหลั ง การได รั บ
โปรแกรม 12 สัปดาห คาคะแนนในเรื่องตางๆ เพิ่มขึ้น
มากกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value < .001) ยกเวนในเรื่องพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในเรื่องที่เปนกิจวัตรประจําวัน เชน การ
อาบน้ํ า การพั กผ อน และกิ จกรรมที่ แพทย เป นผู
กําหนดใหเชน การใชยาลดน้ําตาลในเลื อด ไมมี
ความแตกตางกอนและหลังการไดรับโปรแกรม
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถอธิบาย
ไดวา การจัดโปรแกรมการประยุกตใชทฤษฎีการ
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ดูแลตนเองของโอเรม รวมกับการใชการจัดการราย
กรณีในการปองกันการเกิดซ้ําของภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําในผูสูงอายุโรคเบาหวานสงผลใหผูเขารวม
การวิ จั ย มี ความรู ใ นเรื่ อ งโรคเบาหวานสู ง ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของ ปะราลี โอภาสนันท
(2542) และ จันทิมา เนียมโภคะ (2552) ที่ใชการ
พยาบาลแบบสนั บ สนุ น ทํ าให ผู ป วยเบาหวานมี
ความรูเพิ่มขึ้น สวนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อ
ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานดี
ขึ้ น สม่ํ าเสมอขึ้ นซึ่ งสอดคล องกั บ การศึ กษาของ
อภิญญา ผานพินิจ (2551) ที่มีการจัดกิจกรรมโดย
การชมวีดีทัศน สไลด การอภิปราย ตัวแบบดานลบ
และดานบวก การสาธิต การฝกปฏิบัติ การเยี่ยมบาน
ทํ าให พฤติ กรรมการดู แลตนเองดี ขึ้ น และพบว า
ระดับน้ําตาลในเม็ดเลือดแดงลดลงซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Shibayama (2007) ที่ศึกษาผลของ
การใหคําปรึกษารายบุคคลโดยพยาบาลเฉพาะทาง
จะทํ าให ระดั บน้ํ าตาลสะสมในเม็ ดเลื อดแดงและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น และคะแนนความพึงพอใจ ในการ
รับบริการอยูในระดับที่ดีมากสงผลใหผูปวยไมเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําขณะทําการวิจัย ซึ่งแนวคิด
ในการดูแลผูปวยเบาหวาน คือ ปองกันการเกิดภาวะ
แทรกซอนโดยถามีระดับน้ําตาลสะสมเม็ดเลือดแดง
อยูในเกณฑดี (< 7%) จะลดหรือปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซ อ นได และในการจะควบคุ ม ให ค า
น้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงอยูในเกณฑดีไดนั้น
ตองดูแลในเรื่อง การรับประทานอาหาร การออก
กํ า ลั ง กาย และการใช ย าลดน้ํ า ตาลในเลื อ ด ซึ่ ง
กิจกรรมที่จัดใหตอบสนองในเรื่องการดูแลตนเองทั้ง
3 ดาน และมีความเหมาะสมกับแตละบุคคลเพราะ
ใหการดูแลเปนแบบรายกรณีที่มีแบบแผนการดูแล
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ลวงหนาที่จัดทําขึ้นจากการประชุมสหสาขาวิชาชีพ
มีผูวิจัยเปนผูจัดการรายกรณี มีการดูแลเยี่ยมบาน
มีการเจาะเลือดปลายนิ้วประเมินคาน้ําตาล มีการ
สอนเป นรายบุ คคล การชมวิ ดี ทั ศน การกระตุ น
เตือนในเรื่องการดูแลตนเองทางโทรศัพทสัปดาหละ
ครั้ง มีการประเมินปญหารวมกับสหสาขาวิชาชีพ
ทุกครั้งที่ทําการเยี่ยมบานและจากคาระดับน้ําตาล
สะสมในเม็ ดเลือดแดงลดลงสามารถยืนยันไดวา
ผูเขารวมวิจัยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้นกวา
กอนเขารวมวิจัยเนื่องจากคาระดับน้ําตาลสะสมใน
เม็ดเลือดแดงเปนคาที่มีความเชื่อถือไดมากที่สุดใน
การประเมินคาน้ําตาลในผูปวยเบาหวานวามีการ
ปฏิบัติตัวไดเหมาะสมหรือไม
ขอเสนอแนะในการนําโปรแกรมไปใช
1. ในการใหการพยาบาลตามโปรแกรมนี้
จําเปนตองประกอบไปดวยทีมสหสาขาวิชาชีพและ
ผูใหการดูแลตองมีความรูทางโรคเบาหวานในทุกๆ
ดาน เชน การคิดพลังงานอาหาร กลุมของยาที่ใช
ดั งนั้ นจึ งควรมี การอบรมความรู แก ผู ทํ าการวิ จั ย
กอนทําการวิจัยและในโปรแกรมควรเนนการออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับแตละบุคคล
2. ควรมี ก ารประสานงานกั บ เครื อ ข า ย
สุขภาพ เชน ศูนยสุขภาพชุมชน อาสาสมัคร ตั้งแต
ในระยะแรกของการทําการวิจัย เพื่อสรางเครือขาย
สุขภาพที่มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน อันจะทําใหผูเขารวมวิจัยเกิดพฤติกรรมที่
คงทน นอกจากนี้จะทําใหเกิดการประสานงานอยาง
เปนระบบในระยะติดตามผล
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3. โปรแกรมนี้ถาจะนําไปใชในโรงพยาบาล
ที่ มี ผู ป วยจํ านวนมากอาจต องมี การปรั บปรุ งให
เหมาะสมกับจํานวน เชน ในฝายวิชาการ ฝายการ
พยาบาลโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ ไ ด นํ า วิ จั ยไป
ศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และแผนกเยี่ ย มบ า นได นํ า
ปฏิทินไปทําการศึกษาเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
จํานวนผูปวยที่มาก
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ควรใหความสําคัญกับภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุ
ใหมาก หรือนําครอบครัวมามีสวนรวมในการศึกษา
วิจัยเพื่อเปนสวนรวมในการดูแลทางดานจิตใจ
2. ในการสอนเกี่ยวกับความรูและพฤติกรรม
ในการดูแลตนเองควรเนนความรูและการดูแลตนเอง
ที่มีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพราะ
เปนสวนที่ผูปวยพรองมากที่สุด
3. สามารถนํ า โปรแกรมการประยุ กต ใ ช
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมรวมกับการจัดการ
รายกรณีไปประยุ กตใชในกลุ มตัวอย างที่ มีสภาพ
ปญหาที่คลายคลึงกัน เชน ผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงที่ไมสามารถควบคุมได เนื่องจากเปนโรคเรื้อรัง
รักษาไมหายขาดและสามารถเกิดภาวะแทรกซอนที่
เปนอันตรายตอชีวิตได
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