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บทคัดยอ
การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เพือ่ คนหาปญหาและปจจัยเสริมทีส่ ง ผลตอการควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดของผูป ว ยสูง
อายุโรคเบาหวานผานการดูแลการใชยาทีบ่ า นรายบุคคล กลุม ตัวอยางคือ ผูป ว ยสูงอายุทไี่ ดรบั การวินจิ ฉัยเปนโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่อยูในโครงการเยี่ยมบานของโรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 50 คน เก็บขอมูลโดยแบบบันทึกขอมูลผูปวย
และแบบสัมภาษณคาํ ถามปลายเปดในประเด็นปญหา และปจจัยเสริมทีส่ ง ผลตอการควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือด สัมภาษณรว ม
กับสังเกตพฤติกรรมของผูปวยทุกครั้งที่ออกเยี่ยมบานตอเนื่อง 6 เดือน วิเคราะหผลการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห
เนื้อหา และการวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวาปญหาที่สงผลตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ไมได คือ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการใชยา ภาวะทางอารมณการเขาถึงบริการสาธารณสุข ปจจัยเสริมที่ทําใหควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดไดดีคือ การสนับสนุนจากครอบครัวการสนับสนุนทางดานสังคม ความพึงพอใจในบริการที่ไดรับจากทีม
สุขภาพรวมถึงการเขาถึงบริการความรูค วามเขาใจและการยอมรับตอโรคของผูป ว ยเองสรุปไดวา ปญหาและปจจัยเสริมในผูป ว ย
สูงอายุโรคเบาหวานแตกตางในแตละบุคคล ซึ่งปญหาดังกลาวสามารถหาแนวทางแกไขไดและปจจัยเสริมสามารถสงเสริมได
โดยการจัดการจะชวยทําใหผูสูงอายุสามารถรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ควบคุมได
คําสําคัญ ผูปวยเบาหวาน พฤติกรรมการควบคุมอาหาร การใชยาที่บาน ปจจัยเสริม ระดับนํ้าตาลในเลือด

Abstract
This qualitative study aimed to investigate for the contributing factors which affected blood sugar control in the
elderly with diabetes mellitus in a home care for quality use of medicine at home. Study samples were 50 elderly
patients whom were diagnosed with type 2 diabetes mellitus in Somdet hospital and were in home care project. The
qualitative data was collected by using patient data record form and interviewing the elderly with the open-ended
questions for problems and contributing factors of blood sugar control. The patient’s behaviors were observed every
home care visit for 6 months. Qualitative data was analyzed by content analysis and quantitative data was analyzed
by descriptive statistics. Study results showed that problems that caused uncontrollable control blood sugar in the
elderly were dietary control behavior, medication use behavior, mood balance control and health care service
accessibility. The contributing factors affecting blood sugar control were family support, social support, satisfaction on
health team service, patient understanding and perception on disease. In conclusion, problems and contributing factors
in the elderly patients with diabetes were different in each person. These problems can be solved and the contributing
factors should be promoted for blood sugar control into the controllable level.
Keywords: diabetes mellitus, dietary control, medicine use at home, contributing factors, blood sugar level
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บทนํา
โรคเบาหวานเปนปญหาทางดานสาธารณสุขทีท่ วั่ โลกใหความ
สําคัญ เนือ่ งจากการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานมักจะกอใหเกิด
ปญหาทางดานครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ เพราะโรคเบาหวาน
เปนโรคทีถ่ า ยทอดทางพันธุกรรม เกิดภาวะแทรกซอนทีส่ ง ผล
ใหเกิดความพิการทางดานรางกาย และสงผลกระทบตอการ
ประกอบอาชีพของผูป ว ยและผูด แู ล ในป 2556 พบอัตราความ
ชุกโรคเบาหวานทั่วโลก จํานวน 382 ลานคน(1) สําหรับ
ประเทศไทยพบผูปวยเบาหวาน 698,720คน อัตราปวยโรค
เบาหวาน1,081.25 ตอประชากรแสนคน ในจังหวัดกาฬสินธุ
พบผูปวยเบาหวาน 14,372 คน หรืออัตรา 1,459.74 ตอ
ประชากรแสนคน(2) ผูป ว ยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลสมเด็จ
มีจํานวน 2,543 คน ในจํานวนนี้พบวาสวนใหญเปนผูสูงอายุ
ซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจ ซึ่ง
เปลีย่ นแปลงในลักษณะทีเ่ สือ่ มถอยลง ดังนัน้ เปาหมายในการ
ดูแลผูปวยเบาหวานที่สูงอายุนี้ คือ การดูแลใหผลการรักษา
โรคเบาหวานดีขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ เนนใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
โครงการเยี่ยมบานของโรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุแ สดงใหเห็นวาผูป ว ยสูงอายุโรคเบาหวานทีไ่ ดรบั การ
ดูแลการใชยาที่บานอยางตอเนื่องเปนเวลา 6 เดือน โดยทีม
สุขภาพ มีความรวมมือในการใชยาดีขึ้น ควบคุมระดับนํ้าตาล
ในเลือดใหอยูในเกณฑมาตรฐานไดดีมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (3) จากการสัมภาษณ และสังเกตพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวานและผูดูแล สามารถแบงผูปวยได
เปนสองกลุมคือกลุมผูปวยที่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได
และกลุม ผูป ว ยทีค่ วบคุมระดับนํา้ ตาลไมไดดงั นัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาวา ปญหาและปจจัยเสริมใดทีส่ ง ผลตอการควบคุมระดับ
นํ้ า ตาลในเลื อ ดของผู ป ว ยสู ง อายุ โ รคเบาหวานได เ พื่ อ หา
แนวทางในการแกไขปญหาและสงเสริมปจจัยเสริมดังกลาว

วัตถุประสงค
1. เพื่อคนหาปญหาและปจจัยเสริมที่สงผลตอการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยสูงอายุโรคเบาหวาน
2. เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาและสงเสริม
ปจจัยเสริมที่สงผลตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู
ปวยสูงอายุโรคเบาหวาน

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เพื่อคนหาปญหาและปจจัย
เสริมทีส่ ง ผลตอการควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดของผูป ว ยสูง
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อายุโรคเบาหวานที่ไดรับการดูแลการใชยาที่บานเปนราย
บุ ค คล ทํ า การศึ ก ษาระหว า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2556 ถึ ง
กรกฎาคม 2556
ประชากรและกลุม ตัวอยาง: ผูป ว ยสูงอายุ (อายุ≥60ป)
ทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีอ่ ยูใ นโครงการ
เยี่ยมบานโรงพยาบาลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
จํานวน 50 คน

เครื่องมือที่ใช
1. แบบบันทึกขอมูลผูป ว ย ซึง่ ประกอบดวย ขอมูล
พื้นฐาน ปญหาสุขภาพและปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยา
ผลลัพธทางคลินิกที่สําคัญ จํานวน 1 ชุด
2. แบบสั ม ภาษณ ผู ป ว ยสู ง อายุ แ ละผู ดู แ ล เป น
คําถามปลายเปด ซึ่งขอคําถามพัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม ทีร่ ะบุปญ
 หาและปจจัยสําคัญของผูป ว ยเบาหวาน
สูงอายุ ในประเด็น ดังนี้
2.1 ปญหา (สาเหตุหลัก) ที่ทําใหไมสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได
2.1.1 ความรูค วามเขาใจเรือ่ งโรคเบาหวาน
2.1.2 พฤติกรรมการบริโภค
2.1.3 พฤติกรรมการใชยาและสมุนไพร
2.1.4 ภาวะทางอารมณและความเครียด
2.1.5 การเขาถึงบริการสาธารณสุข
2.1.6 ความเชื่อตอโรค และการปฏิบัติตัว
ตอโรคเบาหวาน
2.2 ปจจัยเสริมที่ทําใหควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดได
2.2.1 การสนับสนุนและดูแลจากครอบครัว/
ญาติ
2.2.2 การสนับสนุนทางดานสังคม
2.2.3 ความพึงพอใจในบริการทีไ่ ดรบั จาก
บุคลากรสุขภาพ และทีมสุขภาพ
3. สมุดจดบันทึกเพื่อบันทึกเนื้อหาการสัมภาษณ
พฤติกรรมการแสดงออก ขณะสัมภาษณและสนทนารวมกับ
ผูสูงอายุโรคเบาหวานและผูดูแล

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบและแนวทางในการดูแลสุขภาพ
และการใชยาของผูส งู อายุโรคเบาหวานในชุมชน ประกอบดวย
การศึกษาสภาพสถานการณปจ จุบนั ปญหาการใชยาในผูป ว ย
เบาหวานสูงอายุเบือ้ งตน ปจจัยทีม่ ผี ลตอการควบคุมระดับนํา้
ตาลในเลือด เพื่อกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ
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ผูปวยเบาหวานสูงอายุหรือผูดูแล
2. ออกเยีย่ มบานผูป ว ยสูงอายุและดูแลการใชยาที่
บานโดยเภสัชกรรวมกับเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม).ตาม
โครงการเยี่ยมบานของโรงพยาบาลสมเด็จ อยางตอเนื่อง
ทั้งหมด 6 เดือน
3. รวบรวมขอมูลผลลัพธทางคลินิก คือ ระดับนํ้า
ตาลในเลือด (fasting blood glucose, FBS) โดยใชขอมูลจาก
แบบบันทึกขอมูลผูปวยตามโครงการเยี่ยมบานโรงพยาบาล
สมเด็จ
4. สัมภาษณผูปวยหรือผูดูแลโดยใชคําถามปลาย
เปดในประเด็นปญหาที่สงผลใหไมสามารถควบคุมระดับนํ้า
ตาลในเลือดได และปจจัยเสริมทีท่ าํ ใหควบคุมระดับนํา้ ตาลใน
เลือดไดดี รวมกับการสังเกตพฤติกรรมผูปวยและผูดุแล โดย
เภสัชกรเปนผูสัมภาษณและจดบันทึกในแบบสัมภาษณ ใช
เวลาประมาณ 30-60 นาทีตอผูปวย 1 ราย
5. รวบรวมและสรุปขอมูลตามประเด็นปญหาและ
ปจจัยเสริมที่สงผลตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
6. นําเสนอผลสรุปขอมูลตอทีมเยีย่ มบาน เพือ่ ระดม
สมองหาแนวทางในการแกไขปญหาที่สงผลตอการควบคุมระ
ดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ด และส ง เสริ ม ป จ จั ย เสริ ม เพื่ อ ให ก าร
สนับสนุนผูปวยเบาหวานใหสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดไดดี

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) โดยพิจารณาจากแบบแผนความ
สัมพันธของขอมูลโดยเริ่มจากการแบงผูปวยเปน 2 กลุม คือ
กลุมผูปวยที่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได กับกลุม
ผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได จากนั้น
วิเคราะหและสรุปผลตามประเด็นเนื้อหา พรอมจัดใหเปน
หมวดหมูโดยทีมวิจัย
2. การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สําหรับขอมูลพื้นฐานของผูปวย

ผลการวิจัย
1. ขอมูลพืน้ ฐานของผูส งู อายุโรคเบาหวาน จํานวน
50 ราย พบวามีอายุเฉลี่ย 68.7±7.7 ป มีดัชนีมวลกาย (BMI)
(kg/m2) อยูในเกณฑปกติรอยละ 36 มีสถานภาพสมรส รอย
ละ 68 เปนผูปวยที่มีผูดูแลรอยละ 88 มีคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาล
ในเลือด (FBS) ที่เริ่มตนของโครงการเยี่ยมบาน 135.3±48.4
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มก./ดล.และทีส่ นิ้ สุดของโครงการเยีย่ มบาน 119.7±30.2 มก./
ดล.
2. ผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระ
ดับนํา้ ตาลไดดพี บจํานวน 27 คน (รอยละ 54) และทีไ่ มสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลไดเขาสูเกณฑมาตรฐาน พบจํานวน 23
คน (รอยละ 46)
3. จากการสัมภาษณผูปวยและผูดูแล พบปญหา
หลักที่สงผลใหไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดที่
สามารถจัดหมวดหมูประเด็นตามเนื้อหา แบงออกเปน 5
ประเด็นหลัก ดังนี้
3.1 พฤติกรรมการบริโภคดวยวัฒนธรรมการ
บริโภคของชาวอีสานที่รับประทานขาวเหนียวเปนหลัก ทําให
ไมสามารถควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดได รับประทานอาหาร
ไมถกู สัดสวน เนนการรับประทานคารโบไฮเดรต (ขาวเหนียว)
ในปริมาณมาก ดังนี้ขอมูลสัมภาษณผูสูงอายุ
“กินขาวเหนียวมันอิม่ ทอง ขาวเจาเอาไมอยู”
“กินขาวเหนียวมาตั้งแตยังเปนเด็ก”
ผูปวยสูงอายุใหเหตุผลวา ผลไมรสหวาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมตามฤดูกาล เชน มะมวงสุก แตงโม
มะขามหวาน ทําใหชว ยเจริญอาหาร จึงมักรับประทานกับขาว
เหนียวเปนอาหารหลัก
“แกแลวมันกลืนยาก กินขาวเหนียวกับ
มะมวงสุกกลืนงาย อรอยดวย”
“กินขาวไมอรอย ขมปาก กินขาวกับแตงโม
ทําใหกินอรอย”
“ชวงนี้มะขามหวานที่บานออกเยอะ เห็น
แล ว อดไม ไ ด ” รวมถึ ง การไม ส ามารถประกอบอาหารรั บ
ประทานเองได เนื่องจากไมมีผูดูแลอยูดวยประจํา จึงตองซื้อ
อาหารสําเร็จรูปมารับประทาน
“ซือ้ อาหารถุงทีข่ ายตามหมูบ า นกิน ไมมลี กู
ตัวคนเดียว”
ผูป ว ยไมมคี วามรูเ รือ่ งโภชนาการ ไมทราบ
วาหัวเผือก หัวมัน ขาวโพด คือ คารโบไฮเดรตที่สามารถ
เปลี่ยนเปนนํ้าตาลได รับประทานเพราะบอกวาไมมีรสหวาน
บางรายบอกอากาศรอน รูสึกเหนื่อยเพลีย จึงดื่มนํ้าอัดลม
ทดแทน หรื อ ติ ด การดื่ ม กาแฟเป น ประจํ า รวมถึ ง การรั บ
ประทานอาหารตามเทศกาลงานบุญตางๆ
“กินกาแฟซองสําเร็จรูป ติดแลว เลิกไมได”
“ไปหอขาวตมงานบุญ ทําไป ชิมไป”
3.2 พฤติกรรมการใชยาผูป ว ยสูงอายุหลายราย
ไมทราบสรรพคุณของยาทีร่ บั ประทาน บางรายเกิดปญหาจาก
ผลขางเคียงของยาที่ใช รวมทั้งมีความเชื่อตอยาที่ใชวาจะ
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ทําใหเกิดปญหาสุขภาพอื่นตามมา จึงเกิดความกลัวในการใช
ยา บางรายตองใชยาที่มีเทคนิคการใชยาแบบพิเศษ เชน ยา
ฉีดอินซูลิน ซึ่งมีความยุงยากในการฉีด จึงไมรวมมือในการใช
ยาปญหาไมทราบวิธกี ารเก็บรักษายาทีถ่ กู ตอง และความเบือ่
หนายตอการใชยาในทุกๆ วัน ปญหาความหลงลืม ทําใหลืม
ทานยาบอยๆ และการรับประทานผิดวิธี
“ไมรูยารักษาอะไรบาง เยอะไปหมด เลย
เลือกกินบางตัว”
“กินยาหลายตัว ไตจะเสื่อมไว”
“กินแลวแสบทอง เลยเลิกกินทั้งหมด”
“ฉีดไมเปน มองไมเห็น กลัวเข็ม”
“กินมาตั้งนาน ไมเห็นดีขึ้น หยุดยาลองดู”
“ยุงเลี้ยงหลาน ลืมกิน”
“มองไมเห็นฉลาก เลยกินทุกอยางเม็ดนึง
เหมือนกันหมด”
ปญหาพฤติกรรมการใชยารวมถึงการมี
พฤติกรรมซือ้ นํา้ สมุนไพร ทีอ่ า งสรรพคุณเปนยามาทดลองรับ
ประทานเองที่บาน เพราะอยากหายจากโรค
“เห็ น เขาโฆษณาวิ ท ยุ บอกกิ น แล ว เบา
หวานหาย ลองซื้อมากินดู”
3.3 ภาวะทางอารมณและความเครียด ผูปวย
สูงอายุใหขอมูลวาตัวเองมักจะเกิดความเครียด เพราะตัวโรค
ทีเ่ ปนไมมที างรักษาใหหายขาดได และอาจมีผลทําใหเสียชีวติ
ได อีกทั้งผูสูงอายุในภาคอีสานจะถูกถูกทอดทิ้งใหอยูบาน ใน
ขณะทีค่ นในครอบครัวออกไปทํางานหรือไปศึกษาในตางพืน้ ที่
จึงรูส กึ ไมมคี วามหวังในชีวติ บางรายเสียคนทีร่ กั ไป สงผลกระ
ทบตอจิตใจรุนแรง รวมทั้งผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การ
ไมมรี ายไดประจํา ทําใหมหี นีส้ นิ ทีแ่ กไขไมได ดังบทสัมภาษณ
ดังนี้
“กลัวตาย กลัวไมไดเห็นหนาหลาน”
“อีกไมนานก็ตาย ไมมีลูกหลานดูแล”
“สามีเพิ่งเสีย ทําใจไมได”
“เปนหนีเ้ ยอะ ทํานาปนขี้ าดทุน ไมมอี ารมณ
ทําอะไรทั้งนั้น”
3.4 การเขาถึงบริการและสถานบริการสาธารณสุข
จากการสัมภาษณพบวา ผูส งู อายุโรคเบาหวานมีขอ จํากัดดาน
เศรษฐสถานะ สวนใหญไมมีเงินเพื่อเปนคาใชจายในการเดิน
ทาง นัง่ รถประจําทางเพือ่ ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล ระยะทางไกล
จากบานไปสถานบริการสุขภาพ จึงไมไปพบแพทยตามนัด
หรือมีประสบการณไปรักษาที่โรงพยาบาลแลวตองใชเวลารอ
นาน รวมทั้งประสบการณที่ไมประทับใจจากการรับบริการ
“มาตัง้ แตตสี ี่ ไดกลับบานบายสาม เหนือ่ ย”
“หมอดุ เวลานํ้าตาลขึ้น บอยากฟง”
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3.5 ความรูความเขาใจตอโรคเบาหวาน จาก
การออกเยี่ยมบานผูสูงอายุโรคเบาหวานแตละราย ผลการ
สัมภาษณ พบวาผูสูงอายุสวนใหญยังไมคอยมีความรูความ
เขาใจตอเรือ่ งโรค ภาวะแทรกซอนทีอ่ าจเกิดขึน้ กับตนเอง รวม
ทั้งไมทราบแนวทางในการรักษา และการอยูรวมกับโรค
ตัวอยางผูป ว ยรายกรณีเพือ่ ใหเห็นประเด็น
ปญหาที่ประกอบดวยหลายสาเหตุรวมกัน ดังนี้
ผูป ว ยชายไทยคู อายุ 75 ป มีโรคประจําตัว
เบาหวานและความดันโลหิตสูง อาศัยอยูบานกับภรรยาเพียง
สองคน ลูกทํางานตางจังหวัด ปญหาที่พบขณะทําการเยี่ยม
บานครั้งแรกผูปวยมีระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS) 256 มก./
ดล.มีประวัติที่ผานมาคือมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงมาตลอด มี
ยาที่ใชหลายขนานและรูปแบบ ไดแก ยาฉีดอินซูลินแบบใช
ปากกาฉีด (penfill), ยาเม็ดรับประทาน 5 รายการ คือ Metformin, Glipizide, Amlodipine, Simvastatin และ Aspirin gr
I จากการสัมภาษณผูปวยสามารถตอบคําถามเรื่องขนาดการ
ใชยาแตละรายการไดอยางถูกตอง ไมมีปญหาการควบคุม
อาหาร แตไมสามารถทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดลดลงได การ
ออกเยี่ยมบานและการสัมภาษณคนหาปญหาในครั้งตอมา มี
การประเมินความเขาใจเรื่องการใชยาเชิงลึกในแตยาแตละ
รายการมากขึน้ พบวาผูป ว ยมีปญ
 หาการใชปากกาฉีดอินซูลนิ
เนื่องจากปญหาดานสายตา หมุนปากกาฉีดอินซูลินผิดพลาด
บอยครั้ง ทําใหไดขนาดยาตํ่ากวาที่แพทยสั่งใหฉีด ยาเม็ดรับ
ประทานอีก 5 รายการ มีปญ
 หาในเรือ่ งการเก็บยาใหอยูเ ปนที่
เคลื่อนยายไปมาบอย ทําใหลืมรับประทานยาบางตัวบอยครั้ง
และไมทราบวาการลืมจะมีผลอยางไรตอไปกับตัวเอง ผูปวย
สูงอายุเลาวา ตนเองอาศัยอยูบานกับภรรยาเพียงลําพัง รูสึก
เหงาอยางมาก คิดถึงลูกหลานที่แยกไปอาศัยที่อื่น ขาดแรง
บันดาลใจในการมีชวี ติ อยูก บั โรคทีร่ กั ษาไมหาย จึงสงผลใหไม
อยากดูแลตัวเอง รับประทานยาบางบางครั้ง และไมอยากไป
พบแพทยตามนัด
4. ผลการสัมภาษณผูปวยในกลุมที่ควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดไดดี เพื่อคนหาปจจัยเสริมที่ทําใหสามารถ
ควบคุ ม ระดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ดได ดี ผ ลการวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
สามารถสรุปประเด็นไดเปน 4 ประเด็นดังนี้
4.1 การสนับสนุนและดูแลจากครอบครัว หรือ
การมีผดู แู ลหลักอยูด ว ยเปนประจํา ผูป ว ยสูงอายุโรคเบาหวาน
ที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี ผูปวยสวนใหญจะสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดดี เนื่องจากมีญาติมาชวยดูแล
เรื่องอาหาร เรื่องยา การพาไปพบแพทยตามนัด การเอาใจใส
ในสุขภาพ เนนการรับประทานอาหารพื้นบานตามวัฒนธรรม
ชาวอีสานทีม่ กี ารรับประทานผัก และอาหารไมมนั รวมถึงการ
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ใหกําลังใจผูปวยอยางสมํ่าเสมอ สงผลดีตอการควบคุมระดับ
นํา้ ตาลในเลือดใหอยูใ นเกณฑมาตรฐานไดอยางตอเนือ่ งดังคํา
สัมภาษณของผูปวยกลุมนี้
“ลูกทํากับขาวใหกิน จัดยาใหกินทุกวัน”
“ลูกสาวดูแลดี พาไปหาหมอตลอด”
“ลูกชายฉีดยาให ยายมองไมเห็นหรอก เขา
ฉีดใหทุกวัน”
“แมอยากกินไร ลูกมันก็ทาํ ใหกนิ แตมนั ไม
ใหกินแนวหวานๆ”
4.2 การสนับสนุนทางดานสังคม ผูส งู อายุทไี่ ดรบั การ
สนับสนุนใหกําลังใจ เอาใจใสจากเพื่อนบาน โดยเฉพาะผูที่
มีอายุใกลเคียงกันและมีโรคประจําตัวเชนเดียวกัน ทําใหเห็น
อกเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมถึงไดมีการพูดคุยสนทนาแลก
เปลีย่ นประสบการณในการเจ็บปวย และการรักษารวมกัน เห็น
ตัวอยางผูปวยที่อยูในชุมชนเดียวกัน ผูที่ปฏิบัติตัวดี ดูแล
สุขภาพตนเองอยางดี จนกระทัง่ สามารถควบคุมระดับนํา้ ตาล
ในเลือดได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด หรือการ
มีประสบการณเห็นตัวอยางผูปวยสูงอายุที่ไมยอมดูแลตนเอง
ไม เ ข า รั บ การรั ก ษา จึ ง ได รั บ ผลกระทบจากโรคและภาวะ
แทรกซอนที่รุนแรง
“ยายศรี บานตรงขามแกไมคุมอาหาร ไม
กินยา ตอนนี้เปนโรคไตแลว นากลัวจริงๆ”
4.3 ความพึ ง พอใจต อ บริ ก ารที่ ไ ด รั บ จาก
บุคลากรสุขภาพ ไดแก แพทย พยาบาล เภสัชกร และทีม
สุขภาพ รวมถึงการเขาถึงบริการไดสะดวก เชน ไปรับบริการ
ทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ใกลบา น ผูป ว ยจึงเกิด
ศรัทธาตอการรักษา ศรัทธาในตัวแพทยหรือบุคลากรสุขภาพ
ที่เปนผูรักษา จึงใหความรวมมือในการดูแลสุขภาพตามคํา
แนะนําอยางเต็มที่ สวนใหญผูสูงอายุที่อยูที่บาน มีความพึง
พอใจตอการดูแลสุขภาพเชิงรุก โครงการการเยีย่ มบานของทีม
สุขภาพ
“กลั บ มาเยี่ ย มยายอี ก นะ เห็ น หน า หมอ
บอยๆ แลวอาการดีขึ้น”
“อยากคุมนํ้าตาลใหได ไมอยากทําใหหมอ
ผิดหวัง”
4.4 ความรูความเขาใจและการยอมรับตอโรค
ประจําตัวของตนเอง จากการสัมภาษณพบวาผูปวยในรายที่
สามารถยอมรับโรคประจําตัวเบาหวานทีต่ นเองเปนไดดี เรียน
รูท จี่ ะใชชวี ติ กับการเปนโรคเบาหวาน โดยผานการแนะนําจาก
บุ ค ลากรสุ ข ภาพ จะยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต นตามที่ ที ม สุ ข ภาพ
แนะนํา
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“หมอบอกอะไรก็เชื่อ จะไดดีขึ้นเร็วๆ ไม
อยากกินยาเยอะไปกวานี้”
“เบาหวานไมไดนากลัวขนาดนั้น ก็กินได
นอนไดเหมือนคนอื่น แตตองเชื่อหมอ”
ตัวอยางผูปวยรายกรณีเพื่อใหเห็นปจจัย
เสริมที่สําคัญตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ดังนี้
ผูปวยหญิงไทยหมาย อายุ 73 ป มีโรค
ประจําตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีสายตาพรามัว
เดินไดลําบาก พักอาศัยอยูบานกับบุตร 2 คนที่มีอาการปวย
ทางจิตเวช จากการเยีย่ มบานและสัมภาษณพบปญหาคือ ไมมี
ผูดูแลหลัก (care giver) ไมมีผูดูแลจัดยาให ไมควบคุมอาหาร
เนือ่ งจากผูจ ดั หาอาหารซือ้ อาหารปรุงสําเร็จรูปมาให ไปรับยา
ไมตรงตามนัดแพทย เพราะไมมีผูดูแลพามาโรงพยาบาล ผู
ปวยมีปญหานอนไมหลับ เครียด วิตกกังวลกับอาการของ
ตนเอง และเปนหวงบุตรชายและบุตรสาวที่มีอาการปวยทาง
จิตเวช จากขอมูลสัมภาษณ ทีมวิจัยจึงรวมกันคนหาแนวทาง
ในการดูแลรักษาผูสูงอายุรายนี้ โดยคนหาผูที่จะสามารถเปน
ผูดูแลหลักสําหรับผูสูงอายุนี้ได พูดคุยกับลูกชายและลูกสะใภ
เพือ่ อธิบาย สรางความเขาใจเรือ่ งโรคทีผ่ ปู ว ยเปน ความสําคัญ
ในการพบแพทยตามนัด การรับประทานยาสมํา่ เสมอ และการ
ดูแลเรือ่ งโภชนาการสําหรับผูป ว ยเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ทําการประสานงานทีมจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จ เพื่อเขา
มาดูแลลูกชายและลูกสาวที่เปนปญหาทางจิตเวช ผลลัพธที่
พบหลังจากคนพบผูดูแลหลักสําหรับผูปวยรายนี้ คือ หลาน
สาวทีบ่ า นอยูใ กลกบั ผูป ว ย มาชวยดูแลการใชยาใหกบั ผูส งู อายุ
โรคเบาหวาน บุตรชายและบุตรสาวที่มีอาการทางจิต ไดรับ
การเขาตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาล และสงตัวไปรักษาตอยังโรง
พยาบาลจิตเวช จังหวัดขอนแกน ทําใหผูปวยสูงอายุโรคเบา
หวานคลายความวิตกกังวลได เนือ่ งจากบุตรชายและบุตรสาว
ไดรบั การรักษา และมีอาการดีขนึ้ ตามลําดับ สามารถชวยเหลือ
ดูแลผูปวยสูงอายุรายนี้รวมกับผูดูแลหลักไดมากขึ้น ปจจัยดัง
กลาวทําใหผปู ว ยยินดีไปรักษาตามนัดของแพทย และขาดนัด
น อ ยลง ระดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ดและความดั น โลหิ ต สามารถ
ควบคุมไดดีขึ้นและกลับเขาสูเกณฑมาตรฐาน
5. เมือ่ นําประเด็นทัง้ ปญหาและปจจัยเสริมทัง้ หมด
ทีไ่ ดจากการสัมภาษณและเก็บขอมูลเชิงลึกในผูป ว ยสูงอายุโรค
เบาหวานแตละราย มาเปนขอมูลในการพูดคุยระดมสมองรวม
กันกับทีมเยี่ยมบาน ของโรงพยาบาล จึงนํามาซึ่งแนวทางใน
การแกไขปญหาที่สงผลตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
และแนวทางในการสงเสริมปจจัยเสริม เพือ่ สนับสนุนผูป ว ยสูง
อายุเบาหวาน สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูใน
เกณฑปกติได ไดแนวทางในการทํางานดังนี้
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5.1 สํ า หรั บ ป ญ หาพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
บุคลากรทางการแพทยควรใหคําแนะนําเรื่องโภชนาการ โดย
แนะนําเมนูอาหารทดแทน หรือปรับเมนูอาหารใหสัดสวนผัก
ในทองถิ่นเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนการรับประทานขาวเหนียวให
เปนขาวสวย ใหเหมาะกับผูสูงอายุและตามวัฒนธรรมการ
บริโภคในพื้นที่
5.2 สํ า หรั บ ป ญ หาพฤติ ก รรมการใช ย าให
บุคลากรทางการแพทยรว มมือกับผูด แู ลและตัวผูป ว ยเอง โดย
อธิบายใหทราบถึงสรรพคุณยาแตละรายการ ความสําคัญใน
การใชยาอยางตอเนือ่ ง การเก็บรักษายาทีถ่ กู ตองและผลดีของ
การเก็บรักษาไดถูกตอง กรณีที่มีการใชยาที่ตองใชเทคนิค
พิเศษ เชน ยาฉีดอินซูลิน ควรปรับอุปกรณใหเหมาะสมกับผู
ปวยสูงอายุแตละราย เชน ในผูปวยที่มีปญหาสายตาไมดีนัก
อาจใชปากกาฉีดยาแทนการใชเข็มฉีดยาหรือใชอุปกรณชวย
กระตุนเตือนความจํา ที่ชวยเพิ่มความรวมมือในการใชยาได
5.3 สํ า หรั บ ป ญ หาภาวะทางอารมณ แ ละ
ความเครียดบุคลากรทางการแพทยหรือทีมเยี่ยมบานตองมี
สุนทรียสนทนา ตั้งใจรับฟงผูปวยอยางลึกซึ้งและเขาใจ ใหผู
ปวยไดระบายความรูสึก ปลดปลอยความเครียด อันจะชวย
ดูแลระดับจิตใจใหกับผูปวย พูดคุยอยางเปนกันเองอยางออน
โยน อธิบายใหผูปวยและผูดูแลเขาใจถึงเรื่องโรคและอาการที่
เปนอยางงายๆ การปฏิบัติตัวใหสามารถอยูกับโรคไดอยางมี
ความสุข
5.4 สําหรับปญหาการเขาถึงบริการสาธารณสุข
เพื่อลดปญหาในประเด็นนี้ หนวยงานบริการสุขภาพตองปรับ
การบริการใหเอื้อตอผูปวย เชน เพิ่มการบริการในระดับปฐม
ภู มิ การพั ฒ นาระบบการส ง ยาให ผู ป ว ยที่ บ า นกรณี ผู ป ว ย
ควบคุมโรคไดดคี วรเพิม่ ระยะหางของการนัดพบแพทยเพือ่ ลด
คาใชจา ยของผูป ว ยและผูด แู ล และพัฒนาระบบการออกเยีย่ ม
บานที่สงตอขอมูลไดรวดเร็ว
5.5 แนวทางการสงเสริมปจจัยเรือ่ งการมีผดู แู ล
สามารถทําไดโดยคนหาผูดูแลหลักใหกับผูปวย คนหาสิ่งที่จะ
เปนแรงบันดาลใจหรือความหวังของผูป ว ยทีด่ แู ลรักษาตนเอง
เพื่อใชกระตุนใหมีพลังในการดูแลตนเอง
5.6 แนวทางสงเสริมปจจัยทางทางสังคม ทําได
โดยใหผปู ว ยสูงอายุไดมสี ว นรวมในกิจกรรมของชุมชน เชน จัด
กิจกรรมรณรงคจัดการโรคเบาหวานในโรงเรียน โดยใหผูปวย
สูงอายุโรคเบาหวานไดมารวมแบงปนเรือ่ งราวหรือประสบการณ
ในการดูแลตนเองใหนกั เรียน เพือ่ กลับไปดูแลปูย า ตายาย และ
ญาติของตนไดตอไป
5.7 แนวทางสงเสริมระบบที่เอื้อตอการเขาถึง
บริการ เพื่อใหเกิดการเขาถึงบริการสุขภาพที่ดี และเปน
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ประโยชนตอตัวผูปวย การพัฒนาระบบการสงตอขอมูลของผู
ปวยจากระดับปฐมภูมิมาสูระดับทุติยภูมิ ระบบการออกเยี่ยม
บาน ติดตามผูป ว ยเพือ่ ดูแลในระดับครอบครัวและระดับบุคคล
เสริมพลังใจใหทมี ดูแลผูป ว ย ตัง้ แตผดู แู ลหลัก และทีมสุขภาพ
รวมถึงติดตอประสานงานเพื่อสรางภาคีเครือขายในการดูแล
ผูปวย

อภิปรายและสรุปผล
จากวัตถุประสงคของการศึกษาเชิงคุณภาพนี้คือ
คนหาปญหาและปจจัยเสริมที่สงผลตอการควบคุมระดับนํ้า
ตาลในเลือด รวมถึงคนหาแนวทางในการแกไขปญหาและสง
เสริมปจจัยเสริมดังกลาว สรุปผลไดวา ผูปวยสูงอายุโรคเบา
หวานที่ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได มีปญหาที่
พบ คือ ปญหาดานพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการใชยา
ภาวะทางอารมณ แ ละความเครี ย ด การเข า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณสุข การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวโรคที่เปน
ในขณะที่ปจจัยเสริมที่ทําใหผูปวยสามารถควบคุมนํ้าตาลใน
เลือดไดดีและกลับเขาสูเกณฑคาปกติ คือ การสนับสนุนและ
ดูแลจากครอบครัวหรือการมีผดู แู ลหลัก การสนับสนุนทางดาน
สังคม ความพึงพอใจในบริการที่ไดรับจากทีมสุขภาพ ความรู
ความเขาใจ และการยอมรับตอโรคประจําตัวของตนเอง
พฤติกรรมการบริโภค ถือวาเปนปญหาหลักสําหรับ
ผูป ว ยสูงอายุเบาหวาน การไมควบคุมอาหาร การไมรเู รือ่ งหลัก
โภชนาการ ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของรอยพิมพ เลิศวิรยิ า
นันท(4) ที่พบวาปญหาหรือปจจัยเสี่ยงหลักคือผูปวยยังไม
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งได ซึง่ ครอบคลุมถึงบริโภค
ไม ถู ก ส ว น (เกิ น หวานเค็ ม มั น ) บริ โ ภคผั ก ผลไม น อ ยดื่ ม
แอลกอฮอลรวมถึงมีนาํ้ หนักเกินและอวน และยังสอดคลองกับ
การศึกษาของอมรรัตน ภิรมยชม(5) ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูป ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวาพฤติกรรมดาน
การควบคุมอาหาร อยูในระดับตํ่ารอยละ 19.27 ระดับปาน
กลางรอยละ 68.44 และระดับสูงรอยละ 12.29 นอกจากนี้ยัง
มีการศึกษาของ ทรรศนีย สิริวัฒนพรกุล(6)ที่แสดงใหเห็น
วาการควบคุมอาหารมีความสัมพันธทางลบกับระดับนํ้าตาล
ในเลือดของผูปวยเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมี
ขอที่กลาวถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทแปง
เชน กวยเตี๋ยว ขนมจีน ตามความตองการจนพอใจ และรับ
ประทานอาหารอิ่มจนพอใจซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมการ
บริโภคของชาวอีสานในการศึกษานี้ ทีน่ ยิ มบริโภคขาวเหนียว
กันเปนจํานวนมาก ดังนัน้ แนวทางแกไขคือ ปรับพฤติกรรมใน
การบริโภคของผูปวยโดยแนะนําเมนูทดแทนที่เขากับบริบท
และวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคของผู ป ว ยและปรั บ สั ด ส ว นเมนู
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อาหารใหเหมาะสม
ปญหารองลงมา คือ พฤติกรรมการใชยา การลืมรับ
ประทานยา หยุดยาเนื่องจากเกิดผลขางเคียง การไมทราบ
สรรพคุณยา สอดคลองกับการศึกษาของรอยพิมพ เลิศวิริยา
นันท(4) พบวาผูป ว ย 9 รายใน 13 รายทีไ่ มสามารถควบคุมระ
ดับนํา้ ตาลในเลือดได มักจะลืมทานยาบอยๆและทานยาไมถกู
ตามแพทยสั่งมีผูปวย 2 รายไมไปรับยาและพบแพทยตาม
กําหนดนัดแตไมสอดคลองกับงานวิจัยของทรรศนีย สิริวัฒน
พรกุล(6) ทีแ่ สดงใหเห็นวาผูป ว ยเบาหวานมีคา เฉลีย่ พฤติกรรม
การใชยาโดยรวมอยูในระดับดีแตผูปวยยังมีคาเฉลี่ยระดับนํ้า
ตาลในเลือดสูงมาก แนวทางการแกไขการใหการดูแลในเรื่อง
ความรวมมือในการกินยา จึงตองเริ่มตนจากการอธิบายเพื่อ
ทําความเขาใจถึงโรคและการดําเนินของโรค ขอบงใชของยา
ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการแกไข รวมทั้งให
กําลังใจผูป ว ยและชืน่ ชมเมือ่ ผูป ว ยใหความรวมมือในการใชยา
ผูป ว ยบางรายอาจจัดทําอุปกรณชว ยในการรับประทานยา เชน
ปฏิทินการกินยา หรือรูปภาพแทนฉลากยาที่พิมพเปนตัว
หนังสือ
นอกจากนี้ ยั ง พบว า ผู ป ว ยมี ภ าวะทางอารมณ
ความเครียดจากโรคที่เปน ไมทราบความรุนแรงของโรคและ
การดําเนินไปของโรค สอดคลองกับการศึกษาของรอยพิมพ
เลิศวิริยานันท(4) ในเรื่องความเครียดที่พบวาผูปวยทุกรายมี
ความเครียดความกลัวความกังวลตางๆเมื่อทราบวาตนเอง
ปวยดวยโรคเบาหวานกังวลเรือ่ งโรคแทรกซอนกลัวตนเองเปน
ภาระของครอบครัวกลัวไมไดอยูก บั ลูกหลานกังวลวาใครจะหา
เลี้ยงและดูแลความกลัวกลายเปนเครียดดังนั้นในการดูแลผู
ปวยกลุมนี้นอกจากดูแลทางดานรางกาย ตองดูแลถึงระดับ
จิตใจ คนหาปญหาหรือสาเหตุทที่ าํ ใหผปู ว ยมีความเครียดแลว
ดําเนินการแกไขปญหาเหลานั้น
การเขาถึงบริการสาธารณสุข เปนอีกปญหาที่สงผล
ตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ผูปวยบางรายไมสะดวก
มาโรงพยาบาลเนื่องจากคาใชจายไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับ
ระยะทางในการเดินทาง หรือจากเศรษฐสถานะ บางรายมี
ความพึงพอใจในการใชบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลมากกวาโรงพยาบาลชุมชน สอดคลองกับรายงานวิจัย
ของราม รังสินธุ(7) ที่ประเมินผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และความดันโลหิต สูง ของโรงพยาบาลในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําป 2555 ผลพบวา พื้นที่การใหบริการ อายุ และเพศ มี
ความสัมพันธกับอัตราการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู
ปวยเบาหวานชนิดที่ 2
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การศึกษานี้พบวามีผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานที่ไม
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดบางรายยังมีความรู
ความเขาใจนอยเกีย่ วกับโรคเบาหวานและวิธดี าํ เนินไปของโรค
รวมถึงแนวทางการรักษา สงผลใหไมสนใจจะดูแลตนเอง แต
อยางไรก็ตามมีการศึกษาที่พบวาระดับนํ้าตาลในเลือดไมมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจตอโรคหรืออาการเบา
หวาน (4)(8)
ป จ จั ย เสริ ม ที่ ช ว ยให ผู ป ว ยสู ง อายุ โ รคเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลไดและเขาสูเกณฑปกติ คือ การ
ไดรบั การดูแลจากครอบครัว ญาติ หรือมีผดู แู ลหลัก ทัง้ ในเรือ่ ง
อาหาร การใชยา การพาไปพบแพทย ตามนัด รวมถึงการให
กํ า ลั ง ใจ ด ว ยวั ย สู ง อายุ เ ป น วั ย ที่ มี ต อ งการการพึ่ ง พิ ง สู ง
ตองการผูดูแลเอาใจใส สอดคลองกับหลายการศึกษาที่ผลพบ
วา ครอบครัวหรือญาติของผูปวยมีชวยในการสนับสนุนและ
ดูแลผูปวยทั้งในดานการคุมอาหารการออกกําลังกายการให
กําลังใจดูแลการใชยาและเนื่องจากทุกคนในครอบครัวเห็นวา
ปญหาสุขภาพของผูปวยคือปญหาสุขภาพของครอบครัว (4)
และมีการศึกษาที่อธิบายปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับนํ้า
ตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน ผลพบวาแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับการควบคุมระดับนํา้ ตาล
ในเลื อ ดของผู ป ว ยเบาหวานอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(r=0.130, p<.05)(6)
สําหรับปจจัยเสริมอันเนื่องจากการสนับสนุนทาง
สังคม พบวามีความสอดคลองในทางเดียวกับการศึกษาของ
อรพิน รังสีสาคร (8) ที่ศึกษาศักยภาพในการควบคุมระดับนํ้า
ตาลในเลื อ ดของผู ป ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 และวิ เ คราะห
หาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับโรคเบาหวาน และความหวังในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ตอศักยภาพดังกลาวของผูปวย
ในการบริ โ ภคอาหาร การออกกํ า ลั ง กาย การจั ด การ
ความเครียด และการรับประทานยา ผลพบวาอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่อธิบายความสัมพันธของปจจัยนํา
ปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริมของการปฏิบตั ติ วั ของผูป ว ยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดโดยผล
การศึกษาพบวาผูป ว ยเบาหวานทีไ่ ดรบั การสนับสนุนดานการ
ให กํ า ลั ง ใจเอาใจใส ก ระตุ น เตื อ นจากบุ ค คลใกล ชิ ด และที ม
สุขภาพมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวในการควบคุมระดับ
นํา้ ตาลในเลือดทําใหสามารถปฏิบตั ติ วั ควบคุมระดับนํา้ ตาลใน
เลือดไดดีขึ้น (9)
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ความพึงพอใจตอการไดรับบริการ รวมถึงความเชื่อ
มั่นในทีมสุขภาพผูใหการรักษา ระบบบริการสาธารณสุขและ
อสม. ทีส่ ามารถสนับสนุนและเสริมพลังใหผปู ว ยและครอบครัว
มีศักยภาพและมีกําลังใจในการดูแลตัวเองอยางตอเนื่อง เปน
ปจจัยเสริมที่สงผลตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของรอยพิมพ เลิศวิรยิ านันท(4) ที่พบ
วาการปองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของ
รพ.สต.บานรมหลวง จากการประยุกตใชแนวคิดเวชศาสตร
ครอบครัวและการทํางานรวมกันของทีมสหวิชาชีพดูแลผูป ว ย
แบบองครวมสามารถสรางความพึงพอใจใหกบั ผูป ว ยและญาติ
กลุม ผูป ว ยทีส่ ามารถควบคุมนํา้ ตาลในเลือดไดดสี ะทอนวาการ
ไดรบั ขอมูลการปฏิบตั ติ วั และกําลังใจจากหมอและทีมงานชวย
ลดความกังวลและความเครียดลงไดมากอีกทัง้ ยังมีความมัน่ ใจ
ในการดูแลตนเองมากขึ้นดวย
สรุปไดวา การบริหารจัดการเพือ่ ดูแลรักษาผูป ว ยเบา
หวานชนิดที่ 2 เพือ่ ใหสามารถควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดได
ตองเริ่มจากการคนหาปญหาที่แทจริงที่สงผลกระทบตอการ
ควบคุมโรค ซึง่ มักจะแตกตางกันไปในผูป ว ยแตละบุคคล ทัง้ นี้
ตองอาศัยความรวมมือของผูปวย ญาติ ผูดูแล ชุมชน และทีม
สุขภาพ นอกจากนี้การคนหาปจจัยเสริมเพื่อสนับสนุนและสง
เสริมใหดยี งิ่ ขึน้ เปนอีกแนวทางหนึง่ ทีเ่ อือ้ ตอการควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดของผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานใหเขาสูเกณฑ
ปกติ และคุณภาพชีวิตที่ดีไดตอไป

ขอเสนอแนะ
การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการใหการดูแลผูปวยสูง
อายุโรคเบาหวานผานการดูแลการใชยาที่บานรวมกับการ
คนหาปญหา และปจจัยเสริม ที่มีผลตอการควบคุมระดับนํ้า
ตาลในเลือด เพื่อจัดการแกไขปญหาไดถูกจุด และสงเสริม
ปจจัยเสริมไดอยางมีประสิทธิ ภาพ มีแนวโนมใหเห็นผลการ
เปลี่ยนแปลงของการควบคุมโรคเบาหวานไดดียิ่งขึ้น อยางไร
ก็ตามยังพบวาผูปวยสูงอายุบางรายยังมีผลการรักษาที่ยังไม
เปนไปตามเกณฑ เนื่องจากผูปวยยังคงมีปญหาเหลืออยูหรือ
ปจจัยเสริมที่สงผลตอระดับนํ้าตาลในเลือด ยังไมเปนปจจัย
เสริมในระยะยาวไดแทจริง ดังนัน้ การดูแลผูป ว ยกลุม เปราะบาง
และออนไหวนี้ ควรดูแลทัง้ ดานรางกาย จิตใจ และสังคมอยาง
ตอเนื่อง โดยมุงใหความสําคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชน
การใชครอบครัวเปนศูนยกลางของการรักษา การดูแลรักษา
อยางเปนระบบ มีความเชื่อมโยงกันตั้งแตครอบครัว ชุมชน ผู
ใหบริการในระดับตางๆในลักษณะการทํางานเปนทีม รวมกับ
เจาหนาที่สาธารณสุขในชุมชน เชน อสม. จะชวยสงเสริมให
เกิดความตอเนือ่ งของการใหบริการสุขภาพ ซึง่ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
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ของชุมชนหนึง่ สามารถใชเปนแนวทางในการดูแลผูส งู อายุโรค
เบาหวานในชุ ม ชนอื่ น ได แต ใ นแต ล ะพื้ น ที่ ค วรปรั บ ใช ใ ห
สอดคลองกับบริบทของชุมชนตนเองตอไป
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