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Objective : To study the effects of self -management program on diabetes control behaviors and fasting
plasma glucose level in the new cases of insulin therapy, Bhumibol Adulyadej Hospital, Royal Thai Air
Force.
Materials and methods : Research samples were 30 type 2 diabetes patients who started insulin injection.
15 patients in experimental group was taught insulin using with self-management program by researcher
who was diabetes nurse case manager. 15 patients in control group was taught insulin using normally by
registered nurses in medical outpatient clinic, official out patient service and health education service.
Group matched by the same insulin type and no more than 4 units/day different of insulin dose started.
Fasting plasma glucose follow up on 8-16 weeks after insulin started. The research instruments included
self-management program, safety and effectively insulin started teaching plan, blood glucose meter and
follow up record. Collected instruments were general data and diabetes control behavior questionnaire.  All
research instruments were tested for content validity by a panel of three experts. The reliability of diabetes
control behavior questionnaire was tested by Cronbach’ alpha coefficient which were .796, respectively. All
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test.
Results :

1. Diabetes control behavior in the new case of insulin therapy who received self-management
program was no statistically significant higher than who did not receive self-management program, at the
0.5 level.

2. Fasting Plasma Glucose level in the new case of insulin therapy who received self-management
program was statistically significant lower than who did not receive self-management program, at the 0.5
level.

Keywords : diabetes self-management, diabetes control behaviors, fasting plasma glucose level, new case
of insulin therapy
Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol. 64  No. 3  September - December  2018



Vol. 64  No. 3  September - December  2018Royal Thai Air Force Medical Gazette50

บทนํา
การดูแลรกัษาผูป่้วยเบาหวานมีเป้าหมายในการ

ควบคุมระดบันํ �าตาลในเลอืดไม่เกนิ ���-��� mg/dl ระดบั
นํ �าตาลสะสมไม่เกิน � % ความดนัโลหิตไม่เกิน ���/��
mmHg และระดบัไขมนัรา้ยในหลอดเลอืด (LDL) ไม่เกิน

(นิพนธต์น้ฉบบั)

ผลของโปรแกรมจดัการตนเอง ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดบันํ� าตาลในเลือด
 และระดบันํ� าตาลในเลือดในผูป่้วยเบาหวานที�ใชอิ้นซูลินรายใหม่

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทยท์หารอากาศ

 สายพิณ  ปิ� นแกว้ พย.ม.

 กองการพยาบาล, โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช

วตัถปุระสงค ์: เพื�อศึกษาผลของโปรแกรมจดัการตนเอง  ต่อพฤตกิรรมการควบคมุระดบันํ �าตาลในเลอืด และระดบันํ �าตาลในเลอืด
ของผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้นิซูลนิรายใหม่ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ
วธิีการศึกษา :  กลุม่ตวัอย่างคอื ผูป่้วยเบาหวานชนิดที� � ที�เริ�มใชอ้นิซูลนิรายใหม่ จาํนวน �� คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง จาํนวน
�� คน ไดร้บัการสอนตามโปรแกรมจดัการตนเองในผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้นิซูลนิรายใหม่ โดยผูว้จิยัซึ�งเป็นพยาบาลจดัการ
รายกรณีเบาหวาน และกลุ่มควบคุม จาํนวน �� คน ไดร้บัการสอนตามปกติจากพยาบาลประจาํหอ้งตรวจโรคอายุรกรรม
หอ้งตรวจโรคขา้ราชการและครอบครวัหรอืพยาบาลประจาํหน่วยสุขศึกษา จบัคู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที�เริ�มใชอ้นิซูลนิ
ประเภทเดยีวกนั และเริ�มใชข้นาดแตกต่างกนัไม่เกนิ � unit/วนั ตดิตามระดบันํ �าตาลในเลอืดก่อนอาหารเชา้ในระหว่าง �-��
สปัดาหห์ลงัจากเริ�มใชอ้นิซูลนิ
เครื�องมือที�ใชใ้นงานวจิยั : คอื โปรแกรมจดัการตนเอง ซึ�งพฒันาโดยใชแ้นวคดิการจดัการตนเองของแคนเฟอรแ์ละแกลกิค-์
บายส ์(����) แผนการสอนใชอ้นิซูลนิอย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ เครื�องตรวจระดบันํ �าตาลปลายนิ�ว และแบบบนัทกึการ
ตดิตามเยี�ยม เครื�องมอืที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลูท ั �วไป แบบประเมนิพฤตกิรรมการควบคุมระดบั
นํ �าตาลในเลอืด  และแบบบนัทกึผลระดบันํ �าตาลในเลอืดจากหอ้งปฏบิตักิาร  เครื�องมอืที�ใชใ้นงานวจิยัท ั�งหมดไดผ้า่นการตรวจสอบ
ความตรงเชงิเนื�อหาจากผูท้รงคณุวฒุ ิจาํนวน � คน ทดสอบความเที�ยงของแบบสอบถามโดยแบบประเมนิพฤตกิรรมการควบคมุ
ระดบันํ �าตาลในเลอืด ใชสู้ตรหาค่าสมัประสทิธิ�แอลฟาตามวธิคีรอนบาช ไดค่้าความเชื�อม ั �น .���  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชร้อ้ยละ
ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและสถติค่ิาที
ผลการศึกษา :

�. พฤตกิรรมการควบคุมระดบันํ �าตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้ินซูลนิรายใหม่หลงัทดลอง กลุ่มที�ไดร้บั
โปรแกรมจดัการตนเองไม่สูงกว่ากลุม่ที�ไม่ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเอง อย่างมนียัสาํคญัที�สถติทิี�ระดบั .��

�. ระดบันํ �าตาลในเลอืดก่อนอาหาร (Fasting Plasma  Glucose) ของผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้นิซูลนิรายใหมห่ลงัทดลอง
กลุม่ที�ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเองลดลงกว่ากลุม่ที�ไม่ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเอง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .��
คาํสาํคญั : การจดัการตนเองของผูป่้วยเบาหวาน พฤตกิรรมการควบคมุระดบันํ�าตาลในเลอืด ผลระดบันํ�าตาลในเลอืดกอ่น
อาหาร อนิซูลนิรายใหม่

100 mg/dl  ผูป่้วยเบาหวานที�ไมส่ามารถควบคมุระดบันํ �าตาล
ในเลอืดได ้ จะมโีอกาสเกิดโรคแทรกซอ้นเฉียบพลนั ไดแ้ก่
ภาวะนํ�าตาลสูงในเลอืด หรอืภาวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืด และอาจ
เกดิโรคแทรกซอ้นเรื�อรงัต่อระบบหลอดเลอืดขนาดเลก็ ไดแ้ก่
จอประสาทตาเสื�อม ไตวายเรื�อรงั ชาบรเิวณปลายเทา้หรอืเกดิ
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วธิีดําเนินการวจิยั
การวิจยัคร ั�งนี� เป็นการวิจยักึ�งทดลอง (Quasi-

experimental Research) แบบ � กลุ่ม วดัผลหลงัการ
ทดลอง (Two groups post-test design)

กลุ่มตวัอย่าง
ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาคร ั�งนี� เป็นผูป่้วยเบาหวาน

ชนิดที� � ที�เริ�มใชย้าฉีดอินซูลนิรายใหม่จากหอ้งตรวจโรค
ผูป่้วยนอกอายุรกรรม หรือหอ้งตรวจโรคขา้ราชการ และ
ครอบครวั โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช กรมแพทยท์หาร-
อากาศ จาํนวน �� คน เลอืกแบบเจาะจง แบ่งกลุม่ดว้ยการ
กาํหนดใหก้ลุม่ทดลองเป็นผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้นิซูลนิรายใหม่
ที�ไดร้บัการสอนตามโปรแกรมจดัการตนเองจากผูว้จิยัซึ�งเป็น
พยาบาล จดัการรายกรณีเบาหวาน จาํนวน �� คน กลุม่ควบ
คมุเป็นผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้นิซูลนิรายใหม ่ที�ไดร้บัการสอนใช ้
อนิซูลนิตามปกตจิากพยาบาลประจาํหอ้งตรวจโรคอายรุกรรม
หอ้งตรวจโรคขา้ราชการและครอบครวัหรือพยาบาลประจาํ
หน่วยสขุศึกษา จาํนวน �� คน  จบัคู่กลุม่ทดลองและกลุม่ควบ
คมุที�เริ�มใชอ้นิซูลนิประเภทเดยีวกนั  และเริ�มใชข้นาดแตกต่าง
กนัไมเ่กนิ � unit/วนั  และมผีลตรวจระดบันํ �าตาลในเลอืดก่อน
อาหารเชา้ทางหอ้งปฏิบตัิการในระหว่าง �-�� สปัดาหห์ลงั
จากเริ�มใชอ้นิซูลนิ

คุณสมบตัขิองกลุม่ตวัอย่าง
�. เป็นผูป่้วยเบาหวานชนิดที� � ที�เริ�มใชอ้นิซูลนิ

รายใหม่
�. รบัการรกัษาต่อเนื�องที�หอ้งตรวจโรคผูป่้วยนอก

อายุรกรรม หรือหอ้งตรวจโรคขา้ราชการและครอบคร ัว
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ

�. อายุระหว่าง ��-�� ปี
�. นํ �าหนกัตวัมากกวา่ �� กโิลกรมั และไมเ่กนิ ���

กโิลกรมั
�. อตัราการกรองของไตมากกว่า �� มลิลลิติร/

นาท/ี�.�� ม.2

�. ไมม่ภีาวะเจบ็ป่วยรุนแรง เช่น โรคตดิเชื�อต่าง ๆ
กลา้มเนื� อหวัใจขาดเลือดหรือภาวะหวัใจวาย  อมัพฤกษ์
โรคตบัแข็ง ตบัอกัเสบหรือมะเร็งตบั หรือโรคมะเร็งอื�น ๆ
ในระหว่างใหก้ารรกัษา

�. ไมไ่ดใ้ชย้ากลุม่เสตยีรอยด ์(steroid) ซึ�งมผีลให ้
ระดบันํ �าตาลในเลอืดสูงขึ�น

�. มีสติสมัปช ัญญะดี สามารถปฏิบตัิกิจวตัร
ประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง

เกณฑก์ารคดัออกจากกลุม่ตวัอย่าง
�. ผูป่้วยระดบันํ �าตาลในเลอืดลดลง และหยุดใช ้

อนิซูลนิไดใ้นระหว่างการศึกษา
�. มาตรวจตามนดัเพื�อปรบัขนาดอนิซูลนิมากกว่า

� คร ั�งในระหว่างการศึกษา

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั
     �. เครื�องมอืที�ใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย

�.� โปรแกรมจดัการตนเอง ซึ� งพฒันาโดยใช ้
แนวคิดการจดัการตนเองของ แคนเฟอรแ์ละแกลกิค-์บายส์
(����)  ประกอบดว้ย � ข ั�นตอนคอื �) การประเมนิพฤตกิรรม
การควบคุมระดบันํ �าตาลในเลอืดก่อนการใชอ้ินซูลิน และ
ทศันคติต่อการใชอ้ินซูลิน  �) การสอนใชอ้ินซูลินอย่าง
ปลอดภยัและมปีระสทิธิภาพ และ �) สนบัสนุนการจดัการ
ตนเอง ดว้ยการฝึกสงัเกตอาการ และตรวจระดบันํ �าตาล
ปลายนิ�ว (Self-monitoring) การทบทวนเป้าหมายจากผล
ระดบันํ �าตาลในเลอืด (Self-evaluation) และการติดตาม
เยี�ยมทางโทรศพัทห์รอืตดิตามเมื�อมาตรวจตามนดัคร ั�งต่อไป
(Self-reinforcement)

�.� แผนการสอนใชอ้นิซูลนิอย่างปลอดภยั และ
มปีระสทิธิภาพ เนื�อหาประกอบดว้ยวตัถปุระสงคข์องการใช ้
อินซูลนิ การออกฤทธิ�ของอินซูลนิ เทคนิคการฉีดอินซูลนิ
การควบคมุอาหารใหส้มัพนัธก์บัการใชอ้นิซูลนิ ภาวะนํ�าตาลตํ �า
ในเลอืด และการเคลื�อนไหวร่างกายและการออกกาํลงักาย
เพื�อใหอ้ินซูลินออกฤทธิ� อย่างมีประสิทธิภาพ สื�อการสอน
ประกอบดว้ยภาพพลิกและอินซูลินพรอ้มอุปกรณ์การฉีด
อนิซูลนิที�ผูป่้วยรบัจากหอ้งยา

�.� เครื�องตรวจระดบันํ �าตาลปลายนิ�ว ท ั�งนี� ผูว้จิยั
เป็นผูส้อนสาธิตการใชเ้ครื�องตรวจนํ�าตาลปลายนิ� ว และให ้
ผูป่้วยทดลองปฏบิตัเิองดว้ยตนเอง � คร ั�ง จากนั�นไดช้ี�แจง
เป้าหมายการควบคมุระดบันํ �าตาลในเลอืด ในระยะเวลา �-��
สปัดาหท์ี�เหมาะสมกบัผูป่้วยรายนั�น กาํหนดวนัเวลาตรวจ
ใหต้รวจก่อนอาหารเชา้สปัดาหล์ะ � คร ั�ง และเมื�อสงสยัมภีาวะ
นํ �าตาลตํ �าในเลอืด
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�.� แบบบนัทึกการติดตามเยี�ยมทางโทรศัพท์
หรือติดตามเมื�อมาตรวจตามนดัคร ั�งต่อไป ประกอบดว้ย
การทบทวนการใชอ้นิซูลนิ การเกดิภาวะแทรกซอ้นนํ�าตาลตํ �า
ในเลอืด ปญัหาอปุสรรคในการปฏบิตัติามการสอนที�ผ่านมา
และทบทวนเป้าหมายตามผลการตรวจระดบันํ �าตาลปลายนิ�ว
ที�ผูป่้วยบนัทกึไว ้

�.� เครื�องมอืที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยั
สรา้งขึ� นและผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื� อหาจาก
ผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน � คน เครื�องมอืดงักลา่วประกอบดว้ย
แบบบนัทกึขอ้มลูท ั �วไป แบบประเมนิพฤตกิรรมการควบคุม
ระดบันํ �าตาลในเลอืด ผูว้จิยัสรา้งขึ�นจากการดูแลตนเอง � เรื�อง
ที� เป็นพฤติกรรมการดูแลตนเองหลกัของผู ป่้วยเบาหวาน
ตามที�สมาคมผู ใ้หค้วามรู โ้รคเบาหวานแห่งสหรฐัอเมริกา
(The AADE 7 Self-Care  BehaviorsTM) กาํหนด
โดยเลอืกใชเ้รื�องที�สง่ผลต่อระดบันํ �าตาลในเลอืดโดยตรง  ไดแ้ก่
การเลอืกรบัประทานอาหาร  การเคลื�อนไหวและออกกาํลงักาย
การใชย้าอย่างมปีระสทิธิภาพ และการแกป้ญัหาโดยเฉพาะ
ภาวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืด เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า
� ระดบั จาํนวน �� ขอ้ แบง่เป็นการรบัประทานอาหาร จาํนวน
�� ขอ้ การเคลื�อนไหวและออกกาํลงักาย จาํนวน � ขอ้
การแกป้ญัหาภาวะแทรกซอ้นนํ�าตาลตํ �าในเลอืด จาํนวน � ขอ้
และเทคนิกการใชอ้นิซูลนิ จาํนวน �� ขอ้ การแปลค่าคะแนน
คือ � หมายถึง ปฏิบตัิในเรื�องนั�นเป็นประจาํ � หมายถึง
ปฏบิตัใินเรื�องนั�นเป็นบางคร ั�ง และ� หมายถงึ ไม่ไดป้ฏบิตัิ
ในเรื�องนั�น การแปลผลระดบัคะแนนเฉลี�ย พฤติกรรมการ
ควบคมุระดบันํ �าตาลในเลอืด  ใชเ้กณฑ ์�.��-�.�� คอื ระดบัสูง
�.��-�.��  คอื ระดบัปานกลาง และ �.��-�.�� คอื ระดบัตํ �า
และแบบบนัทกึผลระดบันํ �าตาลในเลอืดจากหอ้งปฏิบตัิการ
โดยใชผ้ลตรวจระดบันํ �าตาลในเลอืดก่อนอาหารเชา้ที�ไดจ้าก
พลาสมา อดอาหาร � ช ั �วโมงก่อนเจาะเลอืด เจาะเลอืดก่อนรบั
ประทานยาเม็ดและก่อนฉีดอินซูลนิในระยะ �-�� สปัดาห์
หลงัจากเริ�มใชอ้ินซูลินคร ั�งแรก ตรวจสอบความเที�ยงของ
แบบสอบถาม (Reliability) และความเขา้ใจในเนื�อหาใหต้รง
กบัวตัถุประสงค์ โดยแบบประเมินพฤติกรรมการควบคุม
ระดบันํ �าตาลในเลอืด ใชสู้ตรหาค่าสมัประสทิธิ�แอลฟาตามวธิี
ครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค่้าความ
เชื�อม ั �น .���

การดําเนินการวจิยั
ในกลุ่ มทดลอง พยาบาลประจาํหอ้งตรวจโรค

อายรุกรรม และหอ้งตรวจโรคขา้ราชการและครอบครวั เมื�อมี
ผูป่้วยเบาหวานชนดิที� � ที�ใชอ้นิซูลนิรายใหม่ในทกุวนัราชการ
เวลา ��.��-��.�� น. โทรศพัทแ์จง้ใหผู้ว้จิยัมาสอนการใช ้
อนิซูลนิตามโปรแกรมจดัการตนเอง คร ั�งแรกใชเ้วลา ��-��
นาท ี ดว้ยการนั �งสอนและพูดคุยตวัต่อตวั โดยถามประวตัิ
การรกัษาเบาหวาน  การรบัประทานอาหาร  การรบัประทานยา
การยอมรบัหรือทศันคติต่อการใชอ้ินซูลิน อาชีพ สภาพ
ครอบคร ัว เศรษฐานะ การพกัผ่อน การออกกาํลงักาย
ความเครียด อธิบายผลการตรวจเลอืด ความเสี�ยงจากโรค
แทรกซอ้น กาํหนดเป้าหมายการควบคมุระดบันํ �าตาลในเลอืด
และการรกัษาดว้ยยาเมด็และอนิซูลนิ (ใชแ้ผน่พลกิเป็นอปุกรณ์
การสอน) สอนสาธติการใชอ้นิซูลนิ ดว้ยการแสดงวธิเีตรยีม
เทคนคิการฉีด  การออกฤทธิ�ของอนิซูลนิ และการเก็บอนิซูลนิ
ปรบัการรบัประทานอาหารใหส้มัพนัธก์บัการใชอ้นิซูลนิ  ท ั�งเวลา
ปรมิาณ การแบ่งสดัตามหมูอ่าหาร และงดเครื�องดื�มที�มนีํ �าตาล
ขนมหวานหรือผลไมท้ี�หวานมากเกินไป ภาวะนํ�าตาลตํ �าใน
เลอืด: สาเหต ุอาการ การป้องกนัและแกไ้ข การเคลื�อนไหว
ร่างกายและการออกกาํลงักายเพื�อลดภาวะดื� อต่ออินซูลิน
สอนสาธติการใชเ้ครื�องตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วดว้ยตนเองดว้ย
เครื�อง ACCU-CHECK รุ่น Performa ซึ�งจดัหาแผ่นตรวจ
ให ้� กลอ่งหรอื �� strips (Self-monitoring) ใหต้รวจก่อน
อาหารเชา้สปัดาหล์ะ �-� คร ั�งและเมื�อสงสยัภาวะนํ�าตาลตํ �า
ในเลอืด พรอ้มลงสมดุบนัทกึการประเมนิตนเองตามเป้าหมาย
จากผลระดบันํ �าตาลปลายนิ�ว (Self-evaluation) นดัหมาย
คร ั�งที�สอง ใชเ้วลา ��-�� นาทใีนการตดิตามเยี�ยมทางโทรศพัท์
ภายในระยะเวลา � สปัดาหห์ลงัการสอน เพื�อทบทวนการ
ใชอ้นิซูลนิ การเกดิภาวะแทรกซอ้นนํ�าตาลตํ �าในเลอืด ปญัหา
และอปุสรรคในการปฏบิตัติามการสอนที�ผ่านมา และทบทวน
เป้าหมายตามผลการตรวจระดบันํ �าตาลปลายนิ�วที�ผูป่้วยบนัทกึไว ้
และตดิตามเมื�อมาตรวจตามนดัคร ั�งต่อไป (Self-reinforce-
ment) กลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนใชอ้ินซูลนิตามปกติจาก
พยาบาลประจาํหอ้งตรวจโรคผูป่้วยนอกอายรุกรรมหรอืพยาบาล
หอ้งตรวจโรคขา้ราชการและครอบครวัหรอืพยาบาลประจาํหน่วย
สุขศึกษา ซึ�งผ่านการอบรมเบื�องตน้ในการสอนใชอ้ินซูลิน
โดยมเีอกสารแผ่นพบัประกอบการสอน ใชเ้วลาในการสอน
��-�� นาทต่ีอราย
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การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ผูว้จิยัเริ�มดาํเนินการวจิยัและเก็บขอ้มลูต ั�งแต่วนัที�

� เมษายน ถงึ �� ตลุาคม ���� รวมเวลา � เดอืน และ
สิ�นสุดการตดิตามผลถงึวนัที� �� ธนัวาคม ���� โดยผูว้จิยั
นดัหมายผูป่้วยเพื�อประเมนิผลตามแบบประเมนิพฤติกรรม
การควบคมุระดบันํ �าตาลในเลอืดและผลระดบันํ �าตาลปลายนิ�ว
ในระยะ �-�� สปัดาหห์ลงัเริ�มใชอ้นิซูลนิ โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีาร
สมัภาษณผู์ป่้วยร่วมกบัผูดู้แล และดูผลระดบันํ �าตาลในเลอืด
ทางหอ้งปฏิบตัิการจากระบบรายงาน BHIS (Bhumibol
Adulyadej Hospital Information System) จากนั�นจบัคู่
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุที�เริ�มใชอ้นิซูลนิประเภทเดยีวกนั
และเริ�มใชข้นาดแตกต่างกนัไม่เกนิ � unit/วนั

การวเิคราะหข์อ้มลู
�. ขอ้มลูท ั �วไปของกลุม่ตวัอย่างวเิคราะหด์ว้ยการ

แจกแจงความถี� รอ้ยละ
�. เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยคะแนนพฤติกรรมการ

ควบคมุระดบันํ �าตาลในเลอืด และค่าระดบันํ �าตาลในเลอืดของ

ผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้ินซูลินรายใหม่หลงัทดลอง ระหว่าง
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดว้ยสถติ ิIndependent t-test
ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.��

ผลการวจิยั
ผู ป่้วยเบาหวานที�ใชอ้ินซูลินรายใหม่ที� เป็นกลุ่ม

ตวัอย่างท ั�งหมด �� คน โดยในกลุม่ทดลอง จาํนวน �� คน
และกลุม่ควบคุม จาํนวน �� คนนั�น พบว่าเป็นเพศชายและ
เพศหญงิจาํนวนใกลเ้คยีงกนั มอีายสุว่นใหญ่ ��-�� ปี  รอ้ยละ
��.� และ ��.� ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ตํ �ากว่าปรญิญาตรี
รอ้ยละ ��.� และ ��.� ดชันีมวลกายส่วนใหญ่นํ�าหนกัเกนิ
หรืออว้น (BMI>�� กก./ตร.เมตร) รอ้ยละ �� และ ��
จาํนวนปีที�เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ไม่เกนิ �� ปี รอ้ยละ ��.�
และ ��.�  ภาวะแทรกซอ้นเรื�อรงัสว่นใหญ่ชาปลายมอืปลายเทา้
รอ้ยละ �� และ ��.� ไตวายเรื�อรงัระยะ � ขึ�นไป รอ้ยละ ��.�
และ �� ใชอ้ปุกรณฉี์ดอนิซูลนิสว่นใหญ่เป็นชนดิปากกา รอ้ยละ
��.� และ ��.� และผูท้าํหนา้ที�ฉีดอนิซูลนิส่วนใหญ่เป็นผูป่้วย
เอง รอ้ยละ ��� และ ��.� ตามลาํดบั ดงัตารางที� �

ตารางที� � แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานที�ใช ้อนิซูลนิรายใหม่

     ขอ้มูลท ั �วไป   กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ

      จาํนวน      รอ้ยละ    จาํนวน    รอ้ยละ
  เพศ    ชาย           8       53.5       7     46.5
           หญงิ           7       46.5       8     53.5
  อายุ   ��-�� ปี           8       53.5       7     46.5
          ��-�� ปี           4       26.5       6     40
          ��-�� ปี           3       20       2     13.5
  ระดบัการศึกษา
    ตํ �ากว่าปรญิญาตรี         13       86.5      14     93.5
    ปรญิญาตรี           2       13.5       1      6.5
  ดชันีมวลกาย
   ผอม (BMI<18.5 กก./ตร.เมตร)           0         0       1      6.5
   ปกต ิ(��.�-��.� กก./ตร.เมตร)           3       20.0       1      6.5
  นํ �าหนกัเกนิหรอือว้น (BMI<23)

กก./ตร.เมตร         12       80.0      13     87
  จาํนวนปีที�เป็นเบาหวาน

< �� ปี           7       46.5      10     66.5

��-�� ปี           7       46.5       3     20
>�� ปี           1         7       2     13.5
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เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระด ับ
นํ �าตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้ินซูลนิรายใหม่หลงั
ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าระดบั
นํ �าตาลในเลอืดก่อนอาหารของผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้ินซูลนิ

รายใหมห่ลงัทดลอง  กลุม่ที�ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเองลดลง
กว่ากลุ่มที�ไม่ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเองอย่างมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี�ระดบั .�� ดงัตารางที� �

ผลการติดตามระดบันํ �าตาลในเลอืดในการตรวจ
ตามนดัคร ั�งที� � คร ั�งที� � และติดตาม �-�� สปัดาหข์อง

ตารางที� � แสดงคา่เฉลี�ย คา่สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานและคา่สถติ ิIndependent t-test ของการเปรียบเทยีบความแตกตา่ง
คา่เฉลี�ยระดบันํ�าตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้นิซูลนิรายใหม่หลงัทดลอง ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

      ระดบันํ�าตาลในเลอืดกอ่นอาหาร          กลุม่ทดลอง             กลุม่ควบคมุ         t          p
      (Fasting Plasma Glucose)      Mean         SD  Mean      SD

หลงัทดลอง      142.60        57.54 185.46       75.97       -1.74        .04*

     *มนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .��

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จาํแนกตามประเภทของอนิซูลนิ
ที�ใช ้ดงัตารางที� �

ตารางที� �  แสดงการตดิตามคา่เฉลี�ยของระดบันํ�าตาลในเลอืดของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จาํแนกตามประเภทของอนิซูลนิ
ที�ใช้

ระดบันํ�าตาลในเลอืด
   ประเภทอนิซูลนิ  เริ�มใชอ้นิซูลนิ  ตรวจตามนดั  ตรวจตามนดั    ตดิตาม

    คร ั�งที� �     คร ั�งที� � �-�� สปัดาห์
     (mg/dl)     (mg/dl)     (mg/dl)   (mg/dl)

  Combination: short acting/rapid
  acting analogs  insulin
    - กลุม่ทดลอง (� ราย)        248.3       153.3        139      144.3

(มขีอ้มลู � ราย) (มขีอ้มลู � ราย)
    - กลุม่ควบคุม (� ราย)        294.4       210.1        172      174

(มขีอ้มลู � ราย) (มขีอ้มลู� ราย)
  Long/Intermediate acting insulin
    - กลุม่ทดลอง (� ราย)        232.6       111.5 ไม่มขีอ้มลู      140

(มขีอ้มลู � ราย)
    - กลุม่ควบคุม (� ราย)        254.8       197      202.6

(มขีอ้มลู � ราย) ไม่มขีอ้มลู

 หมายเหต ุ Combination: short acting insulin ไดแ้ก่ Mixtard, Humulin 70/30, Insuman comb, Gensulin M
  Combination: Rapid acting analogs insulin ไดแ้ก่ Humalog Mix25
  Long-acting insulin ไดแ้ก่ Lantus, Levimir
  Intermediate-acting insulin ไดแ้ก่ Humulin N, Insulatard
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วจิารณ์ผลการวจิยั
�. ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการควบคุมระดบั

นํ �าตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้ินซูลนิรายใหม่หลงั
ทดลอง กลุม่ที�ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเองไม่สูงกว่ากลุม่ที�
ไม่ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเอง ซึ�งไม่เป็นตามสมมตุฐิานการ
วจิยั แตกต่างจากการศึกษาของ ศิรลิกัษณ ์ถงุทองและ คณะ(7)

ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเองเพื�อ
ชะลอไตเสื�อมจากเบาหวาน ต่อพฤตกิรรมการจดัการตนเอง
และผลลพัธท์างคลนิกิในผูป่้วยเบาหวานชนดิที� � ที�ไมส่ามารถ
ควบคุมระดบันํ �าตาลในเลอืดได ้พบว่ากลุม่ที�ไดร้บัโปรแกรม
สนบัสนุนการจดัการตนเองมีคะแนนพฤติกรรมการจดัการ
ตนเองสูงกว่ากลุ่มไดร้บัการดูแลตามปกติ ส่วนผลลพัธท์าง
คลนิิกไม่มคีวามแตกต่างกนั และแตกต่างจากการศึกษาของ
ทศันยี ์ขนัทองและคณะ(8) ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมสนบัสนุน
การจดัการตนเองต่อพฤตกิรรมการจดัการตนเองและระดบั
นํ �าตาลในเลอืดในผูป่้วยเบาหวานชนดิที� � ที�ใชอ้นิซูลนิ ดว้ยการ
ใชโ้ปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเอง พบว่าโปรแกรมการ
ดูแลตนเองตามปกตแิละโปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเอง
ต่างมผีลในการพฒันาพฤตกิรรมการจดัการตนเองของผูป่้วย
เบาหวานชนิดที� � ที�ใชอ้นิซูลนิไดด้ีขึ�นกว่าก่อนการเขา้ร่วม
โปรแกรม

อธิบายไดว้่าโปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเอง
ในผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้ินซูลนิรายใหม่ ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�นนี�
ประกอบดว้ย �) การประเมนิพฤติกรรมการควบคุมระดบั
นํ �าตาลในเลือดก่อนการใชอ้ินซูลินและทศันคติต่อการใช ้
อินซู ลิน �) สอนการใช ้อินซู ลินอย่ างปลอดภ ัยและมี
ประสทิธภิาพ ไดแ้ก่ วตัถปุระสงคข์องการใชอ้นิซูลนิ  การออก
ฤทธิ�ของอนิซูลนิ เทคนิกการฉีดอนิซูลนิ การควบคุมอาหาร
ใหส้มัพนัธก์บัการใชอ้นิซูลนิ ภาวะนํ�าตาลตํ �าในเลอืด: สาเหตุ
อาการ การป้องกนัและแกไ้ข การเคลื�อนไหวร่างกายและการ
ออกกาํลงักายเพื�อใหอ้ินซูลนิออกฤทธิ�อย่างมีประสิทธิภาพ
และ �) สนบัสนุนการจดัการตนเอง ดว้ยการสงัเกตอาการและ
ตรวจระดบันํ �าตาลปลายนิ�ว การประเมนิตนเองตามเป้าหมาย
จากผลระดบันํ �าตาลปลายนิ�ว ระยะเวลาการสอน ��-�� นาที
น ั�นผูป่้วยไม่สามารถเรยีนรูท้กุเรื�องไดท้ ั�งหมดตามที�โปรแกรม
กาํหนดไว ้เนื�องจากขอ้จาํกดัดา้นความพรอ้มและความสามารถ
ในการเรยีนรู ้ ประกอบกบัแบบประเมนิพฤตกิรรมการควบคมุ

ระดบันํ �าตาลในเลอืดที�ผูว้จิยัสรา้งขึ�นยงัขาดความสมบูรณใ์น
การประเมนิความต่อเนื�องในการรบัประทานยาเบาหวานชนดิเมด็
ทาํใหพ้ฤติกรรมการควบคุมระดบันํ �าตาลในเลอืดของผูป่้วย
เบาหวานที� ใชอ้ินซูลินรายใหม่หลงัทดลอง กลุ่ มที� ไดร้ ับ
โปรแกรมจดัการตนเองไม่สูงกว่ากลุ่มที�ไม่ไดร้บัโปรแกรม
จดัการตนเอง

�. ระดบันํ �าตาลในเลือดก่อนอาหารของผู ป่้วย
เบาหวานที� ใชอ้ินซูลินรายใหม่หลงัทดลอง กลุ่ มที� ไดร้ ับ
โปรแกรมจดัการตนเองลดลงกว่ากลุ่มที�ไม่ไดร้บัโปรแกรม
จดัการตนเองอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .��  เป็นไปตาม
สมมตุฐิานการวจิยัและสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรรณภา
สทิธปิานและคณะ(9) ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมการตรวจตดิ
ตามระดบันํ �าตาลในเลอืดดว้ยตนเองในผูป่้วยเบาหวานชนิดที�
� ที�ควบคุมไม่ไดต่้อระดบันํ �าตาลสะสม พบว่ากลุ่มที�ไดร้บั
โปรแกรมการตรวจตดิตามระดบันํ �าตาลในเลอืดดว้ยตนเองมี
ค่าเฉลี�ยของผลต่างของระดบันํ �าตาลสะสมลดลงมากกวา่กลุม่
ไดร้บัการดูแลตามปกติ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ร่มเกลา้  กจิเจรญิไชย(10)  ไดศึ้กษาประสทิธผิลของโปรแกรม
การจดัการตนเองเรื�องการบรโิภคอาหารในผูป่้วยเบาหวานชนดิ
ที� � ต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร ค่านํ �าตาลสะสมและดชันี
มวลกาย พบว่ากลุม่ที�ไดร้บัโปรแกรมการจดัการตนเอง มค่ีา
คะแนนพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพิ�มขึ�นมากกว่ากลุม่ที�ได ้
การดูแลตามปกต ิและค่านํ �าตาลสะสมและดชันมีวลกายลดลง
มากกว่ากลุม่ที�ไดร้บัการดูแลตามปกติ

อธิบายไดว้่าโปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเอง
ในผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้ินซูลนิรายใหม่ ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�นนี�
ทาํใหก้ลุ่มที�ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเองมรีะดบันํ �าตาลใน
เลอืดลดลงกว่ากลุม่ที�ไม่ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเอง โดยที�
พฤตกิรรมการควบคมุระดบันํ �าตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวาน
ที�ใชอ้นิซูลนิรายใหมห่ลงัทดลอง กลุม่ที�ไดร้บัโปรแกรมจดัการ
ตนเองไม่สูงกว่ากลุ่มที�ไม่ไดร้บัโปรแกรมจดัการตนเองนั�น
เนื�องจากกลุ่มที�ไดร้บัโปรแกรมการจดัการตนเองสามารถใช ้
อนิซูลนิรวมถงึยาเมด็เบาหวานไดอ้ย่างครบถว้น และต่อเนื�อง
ตามที�แพทยส์ ั �ง มกีารศึกษาพบว่าผูป่้วยเบาหวานชนิดที� �
รบัประทานยาเบาหวานถูกตอ้งตามแพทยส์ ั �ง (adherence
to medication) อย่างสม ํ �าเสมอ รอ้ยละ ��-�� และใช ้
อนิซูลนิถกูตอ้งตามแพทยส์ ั �งอย่างสม ํ �าเสมอรอ้ยละ ��-�� %(11)
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สรุปผล
โปรแกรมจดัการตนเองในผู ป่้วยเบาหวานชนิด

ที�สองนี� มผีลทาํใหร้ะดบันํ �าตาลในเลอืดก่อนอาหารของผูป่้วย
เบาหวานที�ใชอ้นิซูลนิรายใหมล่ดลง โดยที�ไมม่ผีลใหพ้ฤตกิรรม
การควบคุมระดบันํ �าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานที�ใช ้
อนิซูลนิรายใหม่สูงขึ�นไดอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ขอ้เสนอแนะการนําไปใช้
�. โปรแกรมนี� ควรตอ้งปรบัปรุง ไดแ้ก่ ควรให ้

ผูป่้วยเบาหวานที�ใชอ้นิซูลนิรายใหมไ่ดร้บัการสอน � คร ั�ง และ
ติดตามผล � คร ั�ง โดยคร ั�งแรกสอนเรื�องการใชอ้ินซูลิน
อย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ และสนบัสนุนการจดัการ
ตนเอง คร ั�งที�สองตดิตามผลการตรวจนํ�าตาลปลายนิ�ว และ
สอนเพิ�มเติมเรื�องการควบคุมอาหารและการมกีิจกรรมทาง
กายหรอืการออกกาํลงักาย และคร ั�งสดุทา้ยเป็นการตดิตามผล

�.  ควรมกีารจดัสถานที�สาํหรบัการเรยีนรูข้องผูป่้วย
เบาหวานอย่างเหมาะสม เพื�อใหผู้ป่้วยเบาหวานที�ตอ้งการ
ทบทวนการควบคุมระดบันํ �าตาลในเลอืดหรอืทบทวนเทคนิค
การฉีดอนิซูลนิไดเ้ขา้ถงึทมีสุขภาพ สื�อการเรียนรูห้รือขอ้มูล
สุขภาพที�เป็นประโยชน ์รวมถงึกลุม่เพื�อนที�ใชอ้นิซูลนิดว้ยกนั
ไดโ้ดยสะดวก

กติติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยัขอขอบคุณพยาบาลวิชาชีพหอ้งตรวจโรค

ผูป่้วยนอกอายุรกรรม และหอ้งตรวจโรคขา้ราชการ และ
ครอบครวั โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช กรมแพทยท์หาร-
อากาศ ที�ใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูลวิจยั ขอบคุณ
นาวาอากาศเอกหญงิ อษุณีย ์ สนุนัท ์ที�ใหค้าํปรกึษาในการวจิยั
และขอบคุณทา่นผูบ้รหิารที�กรุณาอนุมตัทินุสนบัสนุนการวจิยั
จากมลูนิธคิุมเกลา้ฯ
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