
1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา 
ผลการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน ้าตาลไม่ได้ 

2. ค้าส้าคัญ: ระบุค ำส ำคัญเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ 
เบาหวาน  เป็นโรคที่มีระดับน  ำตำลในเลือดสูงผิดปกติโดยเกิดจำกควำมผิดปกติของกำรใช้ น  ำตำลท ำ
ให้ร่ำงกำยไม่สำมำรถน ำน  ำตำลไปใช้เป็นพลังงำนได้ตำมปกติท ำให้มีน  ำตำลสูงขึ น  
HbA1c (Hemoglobin A1c) เป็นกำรตรวจค่ำเฉลี่ยระดับน  ำตำลในเลือดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่ำน
มำ เพ่ือพิจำรณำและประเมินผลกำรรักษำในภำพรวมช่วง 2-3 เดือนที่ผ่ำนมำ ว่ำคุณสำมำรถควบคุม
ระดับน  ำตำลได้หรือไม่ และใช้เพ่ือกำรคัดกรองและวินิจฉัยภำวะเบำหวำนในปัจจุบันด้วย 

3. ชื่อหน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก คลินิกเบาหวาน 
4. สมาชิกทีม นิภา สุขเจริญ และเกษรา เข็มทอง 
5. การติดต่อกับทีมงาน:นิภา สุขเจริญ โรงพยำบำลศรีนคร  โทรศัพท์0882933694                  

Email nipa309@gmail.com 
6. เป้าหมาย: 

1. ผู้ป่วยควบคุมระดับน  ำตำลได้ดี  น  ำตำลสะสม HbA1c < 7 เพ่ิมมำกขึ น 
2. ผู้ป่วยมีควำมรู้เพ่ิมขึ นและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภำพตนเองเพ่ิมขึ น 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
 โรคเบำหวำนเป็นโรคติดต่อเรื อรังที่ เป็นปัญหำสำธำรณสุขทั่วโรคโลกซึ่งปัจจุบันควำมชุกของ

โรคเบำหวำนทั่วโลกยังคงเพ่ิมสูงขึ นเรื่อยๆ สหพันธ์เบำหวำนนำนำชำติรำยงำนว่ำใน ปีพ .ศ.2560 มีจ ำนวน
ผู้ป่วยโรคเบำหวำนทั่วโลก 425 ล้ำนคนและคำดว่ำปีพ.ศ.2588จ ำนวนผู้ป่วยโรคเบำหวำน  ทั่วโลกจะเพ่ิมขึ น
เป็น629 ล้ำนคน องค์กำรอนำมัยโลกระบุว่ำจ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนจะเพ่ิมเป็น2 เท่ำในปี2030และจะมี
ผู้เสียชีวิตจำกภำวะแทรกซ้อนของโรคเบำหวำนเป็น3.2 ล้ำนคนในแต่ละปีซึ่งคิดเป็น  6 คนในทุก1 นำที และ
พบในผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปี (ส ำนักงำนโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคประเด็นสำรรณรงค์วันเบำหวำนโลก
,2561) 

จำกกำรส ำรวจสุขภำพประชำชนไทย โดยกำรตรวจร่ำงกำยในประชำกรไทย อำยุ 15 ปีขึ นไป ครั งที่ 
3, 4 และ 5 (ปี 2547, 2552 และ 2557) พบว่ำ ควำมชุกของโรคเบำหวำน ของครั งที่ 3 ร้อยละ 7 ใกล้เคียง
กับครั งที่ 4 ร้อยละ 6.9 ส่วนครั งที่ 5 เพ่ิมสูงขึ นเป็นร้อยละ 8.8 (คิดเป็น 4.8 ล้ำนคน)  นอกจำกนี   ข้อมูลจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ปี 2551 ยังพบว่ำประเทศไทยมีค่ำใช้จ่ำย
ผู้ป่วยนอกในกำรรักษำพยำบำลโรคเบำหวำนเฉลี่ย 1,172 บำทต่อรำย ส่วนผู้ป่วยในค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำพยำบำลเฉลี่ย 10,217 บำทต่อรำย รวมค่ำรักษำพยำบำลทั งสิ น 3,984 ล้ำนบำทต่อปี หำกคนไทยป่วย
ด้วยโรคเบำหวำน รวม 3 ล้ำนคนต่อปี มำรับบริกำรที่สถำนพยำบำล จะต้องเสียค่ำรักษำพยำบำลทั งสิ น
ประมำณ 47,596 ล้ำนบำทต่อปี(ประเด็นสำรรณรงค์วันเบำหวำนโลก ,ปี 2559) 

  ปี2558 ส ำนักระบำดจำกฐำนข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อรังที่เข้ำรับบริกำรที่สถำนบริกำรของรัฐ
ผู้ป่วยสะสมรวม 1,219,161  รำย ควำมชุก 1836.39 ต่อแสนประชำกร ผู้เสียชีวิต12,074 รำย อัตรำตำย 



18.45 ต่อแสนประชำกร  ผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่393887 รำย คิดเป็นอุบัติกำรณ์602.03 ต่อแสนประชำกรมี
แนวโน้มไม่ลดลงผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 228,040 รำย อัตรำป่วย 685.07 ต่อแสนประชำกรเพศชำย
165,847 รำย อัตรำป่วย 516.02 ต่อแสนประชำกร สัดส่วนเพศชำยต่อเพศหญิง 1:1.3  กลุ่มอำยุที่พบมำกคือ
กลุ่มอำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 60 ปี    อัตรำป่วยเท่ำกับ 1,726.43  ต่อ  แสนประชำกร      รองลงมำ กลุ่ม
อำยุ50-59 ปี(1,376.06)  กลุ่มอำยุ40-49 ปี(697.31) กลุ่มอำยุ30-39 ปี(242.17) กลุ่มอำยุ15-29 ปี(59.12)  
ต่ ำกว่ำ15 ปี(15.02)  

 จำกกำรส ำรวจสุขภำพประชำชนไทย โดยกำรตรวจร่ำงกำยครั งที่5 พ.ศ.2556-2557มีผู้ป่วยที่เป็น
เบำหวำนได้รับกำรรักษำควบคุมระดับน  ำตำลได้ดีเพียงร้อยละ23.7 (แนวทำงปฏิบัติโรคเบำหวำน ,ปี2560)
จำกข้อมูลHDC ในปี2561ผู้ป่วยที่เป็นเบำหวำนได้รับกำรรักษำควบคุมระดับน  ำตำลได้ดีเพ่ิมขึ นร้อยละ26.9
ส ำหรับเขต 2 ผู้ป่วยที่เป็นเบำหวำนได้รับกำรรักษำควยคุมระดับน  ำตำลได้ดี   ร้อยละ35.52  จังหวัดสุโขทัย
ผู้ป่วยที่เป็นเบำหวำนได้รับกำรรักษำควยคุมระดับน  ำตำลได้ดีเพียง      ร้อยละ32.67 

 ส ำหรับอ ำเภอศรีนคร สถำนกำรณ์โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง อ ำเภอศรีนคร อัตรำควำมชุก
โรคเบำหวำนปี2558-2560ร้อยละ6.01 และร้อยละ9.45เพ่ิมขึ นเป็น  ร้อยละ 9.78 ในปี2560 สูงกว่ำ
ระดับประเทศ  (ควำมชุกประเทศ ร้อยละ8.9 )อัตรำควำมชุกโรคควำมดันโลหิตสูงปี2558-2560  ร้อยละ
22.51  และร้อยละ 30.67  ตำมล ำดับเพิ่มเป็นในปี2559 (ควำมชุกประเทศ ร้อยละ24.7)    ทั งเบำหวำนควำม
ดันโลหิตสูง ควำมชุกสูงกว่ำระดับประเทศ   อัตรำป่วยรำยใหม่เบำหวำนปี2558-ปี2560 อัตรำป่วยรำยใหม่
เบำหวำน 357.79 ต่อแสนประชำกรและ502.93 ลดลงเป็น168.53 ในปี2560  อัตรำป่วยรำยใหม่ควำมดัน
โลหิตสูง ปี2558-ปี2560มีแนวโน้มลดลง อัตรำป่วยรำยใหม่1208.95 ต่อแสนประชำกรลดลง1126.87 และ
854.6  ตำมล ำดับ  อัตรำป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มีแนวโน้มสูงขึ นทุกปีจำก ปี2558ถึงปี2560
อัตรำป่วย708..04 ต่อแสนประชำกร เพ่ิมเป็น722.53 และ733.53 ตำมล ำดับ ส ำหรับโรคหลอดเลือดสมองมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ นหลังจำกปี2558 ถึงป2ี560 เพ่ิมมำกใกล้เคียงกับโรคหลอดเลือดหัวใจอัตรำป่วย568.7  ต่อแสน
ประชำกรปี2558 เพ่ิมเป็น578.56และ688.22 ตำมล ำดับ   ส ำหรับภำวะแทรกซ้อนทำงไตปี2560 มีผู้ป่วยไต
เรื อรังทุกระยะ1,196 คน  ระยะที่1 จ ำนวน 200 คนร้อยละ16.72 ระยะที่2  จ ำนวน 431  คนร้อยละ36.04
ระยะที3่ จ ำนวน 497  คนร้อยละ40.05 ระยะที่4 จ ำนวน 70  คนร้อยละ5.85 และระยะที่5 จ ำนวน 16  คน
ร้อยละ1.34  

กำรให้บริกำรคลินิกเบำหวำนโรงพยำบำลศรีนคร  พบว่ำ กำรควบคุมน  ำตำลได้ดี ควบคุมระดับน  ำตำล
ได้ดี น  ำตำลสะสม HbA1c < 7  นั นยังมีน้อย   ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย ที่ก ำหนด  ร้อยละ40 ปี2558 คุมน  ำตำล
สะสม HbA1c < 7  ร้อยละ 28.68  และ   ปี2559 คุมน  ำตำลสะสม HbA1c < 7 ร้อยละ 30.34   ซึ่งไม่ได้
ตำมเป้ำหมำยปี2560 คุมน  ำตำลสะสม HbA1c < 7 ร้อยละ39.94  ซึ่งส่งผลให้เกิดภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ 
ส ำหรับภำวะแทรกซ้อนทำงไต รำยใหม่ปี2557ถึง2559  ร้อยละ28.9  ร้อยละ26.52และ12.27 ปี2560 ลดลง
ร้อยละ10.32  ภำวะแทรกซ้อนทำงหลอดเลือดหัวใจ รำยใหม่ปี2558ถึง2560  อัตรำป่วยรำยใหม่ต่อแสน
ประชำกร 0.13 ปี2558และลดลง0.06 ในปี2559เพ่ิมขึ น  0.05 ในปี2557  เพ่ิมขึ น ส ำหรับอัตรำป่วยรำยใหม่
โรคหลอดเลือดสมอง  อัตรำป่วยรำยใหม่ต่อแสนประชำกร30.33 ในปี2557 เพ่ิมขึ น 116.75 ปี2558และลดลง



90.75  ในปี2559  จำกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน  ำตำลไม่ได้ จ ำนวน 30 รำย เพศชำย ร้อยละ
20 เพศหญิง ร้อยละ80 อำยุ40-60 ปี ร้อยละ 56.67 อำยุ 61-70ปี ร้อยละ 23.33 อำยุ 70ปีขึ นไป ร้อยละ20 
อำชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 43  รับจ้ำง ร้อยละ16.67  ท ำนำ ร้อยละ 16.67 ท ำไร่ ร้อยละ10 ค้ำขำย ร้อยละ
6.67และแม่บ้ำนร้อยละ6.67  รูปแบบควำมผิดปกติ  คุมได้ขึ นๆลงๆ ร้อยละ53.33 สูงขึ น ร้อยละ30 แนวโน้ม
ดีขึ นร้อยละ13.33  สูงลอย รอ้ยละ3.33 สำเหตุที่คุมไม่ได้ กำรกิน ร้อยละ26.79 กำรใช้ยำ ร้อนละ23.21 ขำด
ยำ ร้อยละ7.14 ไม่คุมอำหำร กินหวำนมันเค็มร้อยละ7.14 รักษำไม่ต่อเนื่องร้อยละ 5.36 ดื่มสุรำM150 ร้อยละ
3.58 และกินขนมผลไม้  ไม่ฉีดยำ กินยำสเตียรอยด์ เครียด ญำติมำรับยำแทน  เอวเกิน อย่ำงละ ร้อยละ 1.79  
ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 14.29 ปัจจัยร่วม อ้วน ร้อยละ86.67  LDL สูง      ร้อยละ 70 ไตรกรีเซอไรด์สูง ร้อยละ50 
ดื่มสุรำ ร้อยละ3.33 

ปี2561 มีผู้ป่วยเบำหวำนขึ นทะเบียน 1,490 คน(ข้อมูล17 พฤศจิกำยน 2561) ผู้ป่วยที่เป็นเบำหวำน
ได้รับกำรรักษำควบคุมระดับน  ำตำลได้ดีร้อยละ38.72  จำกกำรให้บริกำรพบว่ำพฤติกรรมสุขภำพที่มีผลต่อกำร
ควบคุมระดับน  ำตำล กำรปฏิบัติตัวยังไม่ถูกต้องได้แก่ กำรรับประทำนอำหำร  ไม่เหมำะสม กำรรับประทำนยำ
และฉีดยำอินซูลิน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สม่ ำเสมอ     กำรรักษำไม่ต่อเนื่องขำดนัด  ขำดกำรออกก ำลังกำย  
กำรให้ค ำแนะน ำให้ควำมรู้ของผู้ให้บริกำรในกำรดูแลนเองรูปแบบเดิมยังส่งผลต่อกำรควบคุมระดับน  ำตำลได้
น้อย  

8. กิจกรรมการพัฒนา: 
ขั นเตรียมการ 
1.ศึกษำทบทวนกำรดูแล ทบทวนวรรณกรรม งำนวิจัยเกี่ยวกับเบำหวำน ศึกษำรูปแบบกำร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประชุมแลกเปลี่ยน  

2.ประชุมทีมสหสำขำวิชำชีพ ประสำนเครือข่ำย  วิเครำะห์ ปัญหำกลุ่มเป้ำหมำยจัดท ำโครงกำร เสนอ
ผู้บริหำรขออนุมัติโครงกำร 

3.ขอจริยธรรม 

4.คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง เข้ำร่วมโครงกำร 

5.ชี แจงโครงกำรกลุ่มตัวอย่ำง เข้ำร่วมโครงกำรโดยสมัครใจ   

6.ประสำนงำนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ กำรเจำะเลือดติดตำมประเมิน คู่มือผู้ป่วยเบำหวำน กำรติดต่อ
โปรแกรมกำรบันทึกข้อมูล เพ่ือติดตำม และแบบสอบถำมควำมรู้และพฤติกรรม กำรดูแลตนเอง 

ขั นด้าเนินงาน 

1.ประเมินควำมรู้ พฤติกรรมสุขภำพของผู้ป่วย เจำะตรวจหำ HbA1c ก่อนด ำเนินกำร 

2.กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ (Motivational Interview)ประยุกต์ กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivational Interview) ได้รับกำรพัฒนำขึ นโดย Miller และ Rollnick ในปีพ.ศ. 2534 กำรเสริมสร้ำง



แรงจูงใจเป็นวิธีกำรสนทนำที่มีประสิทธิภำพในกำรช่วยบุคคลให้เปลี่ยนแปลง ตนเอง โดยสนับสนุนกำรส ำรวจ
และหำทำงออกผ่ำนทำงกระบวนกำรปรึกษำที่มีโครงสร้ำงทิศทำงชัดเจน มุ่งเน้นให้ เกิดบรรยำกำศเป็นมิตร
เพ่ือน ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงภำยในของผู้รับบริกำรกระบวนกำรสร้ำงแรงจูงใจ 4 ขั นตอนกำรเป็นหุ้นส่วน 
(Partnership)กำรยอมรับในตัวตน (Acceptance)ควำมเห็นอกเห็นใจ (Compassion)กำรกระตุ้นให้ท ำกำร
เปลี่ยนแปลง (Evocation)  

1. กำรสร้ำงสัมพันธภำพ (Engaging)  

 2. กำรวำงเป้ำหมำย (Focusing)  

3. กำรกระตุ้นให้ท ำกำรเปลี่ยนแปลง (Evoking) เมื่อมีกำรตกลงวำงเป้ำหมำยในกำรปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมแล้ว ผู้ให้บริกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรว่ำท ำไมต้องท ำกำรเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยน 
อย่ำงไร เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจและเอ่ยค ำพูดที่แสดงควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง (change talk) ออกมำ ซ่ึง
กำรดึงเอำควำมสำมำรถ ควำมคิดเห็น  

 4. กำรวำงแผน (Planning) สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงโดยมีแผนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เฉพำะ 
เจำะจงท่ีผู้รับบริกำรเห็นด้วยและน ำไปปฏิบัติได้จริง ให้ผู้ป่วยเห็นปัญหำ และเรียนรู้กำรควบคุมน  ำตำล 

5.กำรจัดตั งกลุ่มไลน์ โรงเรียนเบำหวำนศรีนครรุ่นที่1 ติดต่อสื่อสำร  สอบถำมปัญหำ ติดตำม ให้
ก ำลังใจ  ซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมครั้งที่1  ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานสาเหตุอาการ โรคแทรกซ้อนแนวทางการรักษา   แนะน า
การเรียนรู้การเจาะเลือดด้วยตนเอง(SMBG)และฝึกปฏิบัติ พูดคุยกับผู้ป่วยความเข้าใจเรื่องการควบคุมอาหาร  

จัดจานอาหารแบบ Plate model   ให้ผู้ป่วยเรียนรู้การจัดจานอาหาร ใช้เครื่องมือคือ โมเดลน  าตาล และอาหาร

ในการสอน  สอนให้ผู้ป่วยเจาะเลือดตนเอง ตามวันและเวลาที่ก าหนด 7 จุด โดยเจาะเลือดก่อนอาหาร และ
หลังอาหาร 2 ชั่วโมง  มื อเช้า   กลางวัน   เย็น   ก่อนนอน จ านวน 3 วัน โดยวันแรก ให้ผู้ป่วยกินตามปกติที่
กิน  อีก 2 วันให้กินแบบ  Plate model   การรับประทานอาหารแบบ Plate Model  และอาหารแลกเปลี่ยน ใน

แต่ละหมวด ข้าวแป้ง น  าตาล เนื อสัตว์ ไขมัน ผัก ผลไม้   นัด 3  วัน 

กิจกรรมครั้งที่ 2 น าเครื่องที่ผู้ป่วยเจาะเลือดมาดาวโหลดข้อมูลขึ นโปรแกรม พิมพ์กราฟออกมาเพ่ือดู
ภาวะ Hypoglycemia ,Hypoglycemia   เพ่ือดูความสัมพันธ์ของยากับระดับน  าตาลในเลือด ให้ผู้ป่วยดูกราฟผล

เลือดของตนเองพร้อมพูดคุยซักถามการกินอาหารกิจกรรมนี ผู้ป่วยจะได้การเรียนรู้ว่าอาหารมีความสัมพันธ์กับ
ระดับน  าตาลในเลือด เภสัชกรประเมินการกินยาผู้ป่วย consult แพทย์กรณีต้องปรับยาเพื่อสมดุลกับระดับ

น  าตาลในเลือด  เปลี่ยนการเจาะเลือด  แบบ Pair testing  พร้อมแจกแบบฟอร์มวันจันทร์ เจาะมื อเช้า ก่อน

อาหาร และหลังอาหาร 2 ชั่วโมง วันพุธ  เจาะมื อกลางวัน ก่อนอาหาร และหลังอาหาร 2 ชั่วโมง  วันศุกร์ 
เจาะมื อเย็น ก่อนอาหาร และหลังอาหาร        2 ชั่วโมง นัดครั งต่อไป 1 เดือน แจก  strip ให้ผู้ป่วย 24 ชิ น



การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและภาวะฉุกเฉินต้องมาพบแพทย์ทันที การใช้สมุดประจ าตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยได้
พูดคุยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน      นัด1 เดือน การพูดคุยเสริมสร้างแรงจูงใจทุกครั งที่มา 

กิจกรรมครั้งที3่  ติดตามผลการเจาะเลือด  น าเครื่องที่ผู้ป่วยเจาะเลือด มาดาวโหลดข้อมูลขึ นโปรแกรม 
พิมพ์กราฟออกมาเพ่ือดูภาวะ  Hypoglycemia ,Hypoglycemia   เพ่ือดูความสัมพันธ์ของยากับระดับน  าตาลใน

เลือด ให้ผู้ป่วยดูกราฟผลเลือดของตนเองพร้อมพูดคุยซักถามการกินอาหาร   กิจกรรมนี ผู้ป่วยจะได้การเรียนรู้
ว่าอาหารมีความสัมพันธ์กับระดับน  าตาลในเลือด เภสัชกรประเมินการกินยาผู้ป่วย consult แพทย์กรณีต้อง

ปรับยาเพ่ือสมดุลกับระดับน  าตาลในเลือด   เจาะเลือด  แบบ Pair testing  พร้อมแจกแบบฟอร์มวันจันทร์ เจาะ

มื อเช้า ก่อนอาหาร และหลังอาหาร 2 ชั่วโมง วันพุธ  เจาะมื อกลางวัน ก่อนอาหาร และหลังอาหาร  2 ชั่วโมง  
วันศุกร์ เจาะมื อเย็น ก่อนอาหาร และหลังอาหาร  2 ชั่วโมง นัดครั งต่อไป 1 เดือน  แจก  strip ให้ผู้ป่วย  24 

ชิ นให้ความรู้ การใช้ยาเบาหวาน     ยากิน ก่อนอาหาร และยาหลังอาหาร   การออกก าลังกายส าหรับผู้ป่วย
เบาหวานอย่างน้อย ครั งละ     30 นาที สัปดาห์ ละ3 วนั   ส่งพบแพทย์ระดับน  าตาลมากกว่า 250 mg%

ร่วมกับ Ketoacidosis  หรือระดับน  าตาลมากกว่า 300mg%หรือระดับน  าตาลในเลือดน้อยกว่า70 mg% ปรับ

ยาตามความเหมาะสม  ผู้ป่วยได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สรุปการเรียนรู้ชื่นชมให้ก าลังใจ  นัด 1 เดือน 

กิจกรรมครั้งที่ 4  ติดตามผลการเจาะเลือด น าเครื่องที่ผู้ป่วยเจาะเลือด มาดาวโหลดข้อมูลขึ นโปรแกรม 
พิมพ์กราฟออกมาเพ่ือดูภาวะ  Hypoglycemia ,Hypoglycemia   เพ่ือดูความสัมพันธ์ของยา         กับระดับ

น  าตาลในเลือด ให้ผู้ป่วยดูกราฟผลเลือดของตนเองพร้อมพูดคุยซักถามการกินอาหาร   กิจกรรมนี ผู้ป่วยจะได้
การเรียนรู้ว่าอาหารมีความสัมพันธ์กับระดับน  าตาลในเลือด เภสัชกรประเมินการกินยาผู้ป่วย consult แพทย์

กรณีต้องปรับยาเพ่ือสมดุลกับระดับน  าตาลในเลือด   เจาะเลือด  แบบ Pair testing  พร้อมแจกแบบฟอร์มวัน

จันทร์ เจาะมื อเช้า ก่อนอาหาร และหลังอาหาร 2 ชั่วโมง วันพุธ  เจาะมื อกลางวัน ก่อนอาหาร และหลัง
อาหาร         2 ชั่วโมง  วันศุกร์ เจาะมื อเย็น ก่อนอาหาร และหลังอาหาร  2 ชั่วโมง นัดครั งต่อไป 1 เดือน  
แจก  strip ให้ผู้ป่วย  24 ชิ น   ผู้ป่วยได้พูดคุยได้     แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

กิจกรรมครั้งที่ 5  น าเครื่องที่ผู้ป่วยเจาะเลือด มาดาวโหลดข้อมูลขึ นโปรแกรม พิมพ์กราฟออกมาเพ่ือดู
ภาวะ  Hypoglycemia ,Hypoglycemia   เพ่ือดูความสัมพันธ์ของยากับระดับน  าตาล       ในเลือด ให้ผู้ป่วยดู

กราฟผลเลือดของตนเองพร้อมพูดคุยซักถามการกินอาหาร   กิจกรรมนี ผู้ป่วยจะได้การเรียนรู้ว่าอาหารมี
ความสัมพันธ์กับระดับน  าตาลในเลือด เภสัชกรประเมินการกินยาผู้ป่วย consult แพทย์กรณีต้องปรับยาเพ่ือ

สมดุลกับระดับน  าตาลในเลือด   เจาะ HbA1C ซ  า    เก็บเครื่องตรวจน  าตาลในเลือดคืน ยังคงการควบคุม

อาหาร นัดตรวจผลเลือด HbA1C ผู้ป่วยได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

กิจกรรมครั้งที่ 6  การประเมินผลลัพธ์ ผลการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเบาหวานที่   คุมน  าตาลไม่ได้ 
ประเมินความรู้ และการปฏิบัติหลังได้รับข้อมูลและการเสริมสร้างแรงจูงใจ และการแจ้งผลระดับHbA1c ถอด

บทเรียน พูดคุยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 



9.การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง: 

1.ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ป่วยเบำหวำน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  85.7,  มีอำยุมำกกว่ำ 50 ปี มำกถึงร้อยละ 90.5, มี
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 71.4, ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 47.6,    ระยะเวลำกำรเป็น
โรคเบำหวำนไม่เกิน 10 ปี ร้อยละ 66.7,  มีภำวะโรคร่วมมำกถึงร้อยละ 95.2 

2 .ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

  ผู้ป่วยเบำหวำน มีควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำนก่อนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ ที่ถูกต้อง  2 ล ำดับแรก 
ได้แก่   เรื่อง กำรรับประทำนยำโรคเบำหวำนก่อนอำหำรควรรับประทำนก่อนมื ออำหำรครึ่งชั่วโมงและ      
กำรรับประทำนอำหำรแต่ละมื อควรรับประทำนแต่พออ่ิม ร้อยละ 95.2 รองลงมำ คือ ลักษณะกำรชอบ
รับประทำนขนมหวำนเป็นประจ ำโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำนและผู้ที่มีอำกำรปัสสำวะบ่อย น  ำหนักลด 
อ่อนเพลีย อำจเป็นอำกำรของโรคเบำหวำนร้อยละ 90.5  

ผู้ป่วยเบำหวำนมีควำมรู้น้อยที่สุด หรือตอบผิดมำก 2 ล ำดับแรก ได้แก่ รองเท้ำของผู้ป่วยเบำหวำน
ควรเป็นรองเท้ำสำยคีบ สวมใส่พอดีไม่รัด แน่น พื นนุ่ม ร้อยละ 23.8 รองลงมำคือ      กำรช่วยเหลือผู้ที่มี
ระดับน  ำตำลในเลือดต่ ำขณะไม่รู้สึกตัวคือ ให้รับประทำนอำหำรทันที ร้อยละ 42.9 

ผู้ป่วยเบำหวำน มีควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำนหลัง เสริมสร้ำงแรงจูงใจ ที่ตอบถูกต้อง ร้อยละ100 
ได้แก่   เรื่อง  โรคเบำหวำนเป็นโรคถ่ำยทอดทำงกรรมพันธุ์ ลักษณะกำรชอบรับประทำนขนมหวำนเป็นประจ ำ
โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำน ผู้ที่มีอำกำรปัสสำวะบ่อย น  ำหนักลด อ่อนเพลีย อำจเป็นอำกำรของ
โรคเบำหวำน อำกำรน  ำตำลในเลือดต่ ำคือ  หิวจัด เหงื่อออกมำกผิดปกติ ใจสั่น  ปวดศีรษะ   กำรรับประทำน
ยำโรคเบำหวำนก่อนอำหำรควรรับประทำนก่อนมื ออำหำรครึ่งชั่วโมงและกำรรับประทำนอำหำรแต่ละมื อควร
รับประทำนแต่พออ่ิม รองลงมำได้แก่ อำกำรเท้ำชำในผู้ป่วยเบำหวำนเกิดจำกระบบประสำทส่วนปลำยเสื่อม 
ผู้ป่วยเบำหวำนที่รับกำรรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอที่มีระดับน  ำตำลในเลือดสูงสำมำรถเกิดภำวะแทรกซ้อนของ
โรคเบำหวำนได้ ผู้ป่วยเบำหวำนสำมำรถหยุดรับประทำนยำโรคเบำหวำนเองได้เมื่อรู้สึกอำกำรดีขึ น  ร้อยละ
85.7 

3. การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน 

       ผู้ป่วยเบำหวำนมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 2 ล ำดับแรก ก่อนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจคือ  
ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ100 รองลงมำ ไม่เคย หยุดยำโรคเบำหวำนเองเมื่อรู้สึกอำกำรปกติ และหยุด    ยำเบำหวำน
เองเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัด อ่อนเพลีย ร้อยละ95.2      

ผู้ป่วยเบำหวำนมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 2 ล ำดับแรก คือ เรื่อง ท่ำนรับประทำนผลไม้ท่ีมี
รสหวำนจัดตำมฤดูกำลจ ำพวก มะขำมหวำน ล ำไย มะม่วงสุก ขนุน ละมุด ทุเรียน เงำะ น้อยหน่ำ ร้อยละ 
33.3 รองลงมำ คือเมื่อท่ำนเจ็บป่วยไม่สำมำรถจัดยำโรคเบำหวำนเองได้ ได้รับกำรช่วยเหลือจำกสมำชิกใน
ครอบครัว  ร้อยละ 28.6  
 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการทดลอง 



 ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีค่ำเฉลี่ยควำมรู้ก่อนกำรทดลองเท่ำกับ 10.0 หลังกำรทดลองเท่ำกับ 
11.09 เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงทำงสถิติพบว่ำค่ำเฉลี่ยของควำมรู้หลังกำรทดลองเพ่ิมขึ นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติดังแสดงในตำรำงที่ 

     ตำรำงที่  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยควำมรู้ก่อนและ หลังกำรทดลอง 

ควำมรู้ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน t p 

ก่อนกำรทดลอง 10 2.3 -2.726 .013 

หลังกำรทดลอง                             11 1.6   

 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการทดลอง 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีค่ำเฉลี่ยกำรปฏิบัติตัวก่อนกำรทดลองเท่ำกับ 35 หลังกำรทดลอง
เท่ำกับ 37 เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงทำงสถิติพบว่ำค่ำเฉลี่ยของกำรปฏิบัติตัวหลังกำรทดลองเพ่ิมขึ นอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติดังแสดงในตำรำง 

ตำรำง คำ่เฉลี่ยกำรปฏิบัติตัว ก่อนและ หลังกำรทดลอง 

กำรปฏิบัติตัว คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน t p 

ก่อนกำรทดลอง 35 2.2. -2.726 .008 

หลังกำรทดลอง                             37 2.86   

 
การเปรียบเทียบระดับน ้าตาลก่อนและหลังการทดลอง 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีค่ำเฉลี่ยระดับน  ำตำลเจำะปลำยนิ วก่อนกำรทดลองเท่ำกับ 176 หลัง
กำรทดลองเท่ำกับ 161 เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงทำงสถิติพบว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับน  ำตำลเจำะปลำยนิ วหลัง
กำรทดลองลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดังแสดงในตำรำง 

ตำรำง เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระดับน  ำตำลเจำะปลำยนิ ว ก่อนและ หลังกำรทดลอง 

ระดับน  ำตำลเจำะ
ปลำยนิ ว 

ระดับน  ำตำล
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน t p 

ก่อนกำรทดลอง 176 30.7. -2.573 .018 

หลังกำรทดลอง                             161 26.2   



กำรเปรียบเทียบระดับน  ำตำลสะสมก่อนและหลังกำรทดลอง 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีค่ำเฉลี่ยระดับน  ำตำลสะสมก่อนกำรทดลองเท่ำกับ 8.7 หลังกำร
ทดลองเท่ำกับ 7.3 เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงทำงสถิติพบว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับน  ำตำลสะสมหลังกำรทดลอง
ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดังแสดงในตำรำง 

ตำรำงที่  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระดับน  ำตำลสะสม ก่อนและ หลังกำรทดลอง 

ระดับน  ำตำลสะสม ระดับน  ำตำล
สะสมเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน t p 

ก่อนกำรทดลอง 8.7 1.11 -4.264 .000 

หลังกำรทดลอง 7.3 .96   

. 
        หลังกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมน  ำตำลไม่ได้คลินิกเบำหวำนโรงพยำบำลศรีนคร 
ผู้ป่วยมีค่ำคะแนนควำมรู้เบำหวำน และกำรปฏิบัติตัวเพ่ิมขึ นและผลน  ำตำลสะสมลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติโดยมีกระบวนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจพูดคุยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงตนเองโดยกำรสนับสนุนของเจ้ำหน้ำที่
หำทำงออกผ่ำนกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำ  ด้วยควำมเป็นมิตร มีสัมพันธภำพที่ดี ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ 
ยอมรับเข้ำใจ ปัญหำและอุปสรรค ให้ผู้ป่วยจัดกำรกับควำมลังเลใจสร้ำงแรงจูงใจในตัวเอง มำเปลี่ยนแปลงกำร
ควบคุมระดับน  ำตำล  ก ำหนดเป้ำหมำยลดระดับน  ำตำลสะสมลดลง ให้น้อยกว่ำ 7 และวำงแผนกำรดูแลตนเอง
โดยใช้ ติดตำมกำรเจำะเลือดก่อนและหลังรับประทำน 2 ชั่วโมง ให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ระดับน  ำตำลกับรับประทำน
อำหำรและใช้ยำในกำรติดตำมผลน  ำตำลแต่ละครั ง ซึ่งบำงรำยได้รับขนำดยำไม่เหมำะสม  ทีมสหสำขำวิชำชีพ
มีส่วนร่วมในกำรปรับยำให้เหมำะสมและผู้ป่วยเบำหวำนเกิดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

10.โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป:  

 ควำมรู้ของผู้ป่วยเบำหวำนเรื่องรองเท้ำของผู้ป่วยเบำหวำนที่เหมำะสมตอบถูกน้อยที่สุด  พยำบำล
และนักกำยภำพควรจัดท ำแนวทำงกำรเรื่องกำรดูแลเท้ำผู้ป่วยเบำหวำน  ให้คลินิกในโรงพยำบำลและเครือข่ำย 
และให้ก ำหนดแผนกำรสอนกำรควำมรู้ให้กับผู้ป่วยเบำหวำนหรือผู้ดูแลให้ เพื่อป้องกันกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน   

ทีมงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับอ ำเภอควรทบทวนแนวกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบำหวำนและกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพผู้ป่วยที่มีน  ำหนักเกินป้องกำรกำรเกิดผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่ ส่งเสริมกำรจัดตั ง
ชมรม ออกก ำลังกำย และพัฒนำคุณภำพคลินิกDPAC 

 พยำบำลและบุคลำกรสำธำรณสุขควรแนะน ำสัดส่วนของผลไม้แต่ละชนิดตำมฤดูกำลที่รับประทำนได้
ในกำรปฏิบัติตัวผู้ป่วยเบำหวำน ผู้ดุแล และเครือข่ำย อสม. อสค.และก ำหนดแผนกำร สอนในคลินิกเบำหวำน 



 ใช้เทคนิคกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจกับคลินิกควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้และคลินิกอ่ืนๆ หรือ    
กลุ่มเสี่ยงป้องกันกำรเกิดโรค 

11. ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ : 
 1.กำรสนับสนุนของผู้บริหำร  

2.กำรมีส่วนร่วมของผู้ป่วย 

3.กำรตั งเป้ำหมำยและกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

4.กำรท ำงำนเป็นทีมของสหสำขำวิชำชีพ  

     12.  การสนับสนุนที่ได้รบัจากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร: 
  1.งบประมำณ  จำกกองทุนโรคเรื องรัง และของผู้บริหำร  

2.ได้รับกำรยืมเครื่องตรวจน  ำตำลและโปรแกรมกำรประเมินน  ำตำล บริษัทแอคคูเชค 
3.เครือข่ำยโรคเรื อรังเขตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 


