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ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายต่อความรู้
และพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง วัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการ
วางแผนจําหน่ายต่อความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 จํานวน 50 คน ที่ม ารับ การรักษาในโรงพยาบาลราชบุ ร ี จังหวัดราชบุ ร ี
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 25 คนและกลุ่มควบคุม 25 คน โดยกลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมการวางแผนจําหน่ าย
สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนกลุ่มควบคุมได้รบั การดูแลตามปกติ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย โปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึง่ ประกอบด้วย คู่มอื การดูแล
ตนเองสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และคู่มอื การวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยสําหรับพยาบาล ตาม
รูป แบบการวางแผนจํา หน่ า ย D-M-E-T-H-O-D เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แ บบสอบถาม ประกอบด้ว ย
ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล ความรู้แ ละพฤติก รรมการดู แ ลตนเอง วิเ คราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิติพ รรณนา และ
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างก่อนและหลังทดลองด้วยสถิตสิ ถิตทิ คี แู่ ละสถิตทิ อี สิ ระ
ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรูแ้ ละพฤติกรรมดูแลตนเองภายหลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < .05)
จากผลการศึกษามีขอ้ เสนอแนะว่า พยาบาลสามารถนํ าโปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายสําหรับ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดูแลตนเองผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังกลุ่มอืน่ ต่อไป
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The effectiveness of discharge planning program on knowledge
and self-care behavior among type 2 diabetic patients
at Ratchaburi hospital, Ratchaburi province
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Abstract
The purpose of this quasi-experimental research was to determine the effectiveness of
discharge planning program on knowledge and self-care behavior among type 2 diabetic patients,
Ratchaburi hospital, Ratchaburi province. Sample of 50 patients received treatment at Ratchaburi
hospital were equally divided into two groups with experiment group 25 patients and control group
25 patients. The experimental group received discharge planning program for type 2 diabetic
patients, whereas the control group received routine care. The research instruments consisted of a
discharge planning program for type 2 diabetic patients, which included: a self-care manual for type
2 diabetic patient and a discharge planning manual according to the D-M-E-T-H-O-D model for
nurses. The data were collected through questionnaires containing demographic data, self-care
knowledge, and self-care behavior. The data were analyzed using descriptive statistics, while paired
t-test and independent t-test were approached to compare the data before and after the experiment.
The results showed that the total mean score on knowledge and self-care behavior of the
experimental group was statistically significantly higher than the control group (p <.05).
According to such results, it is suggested that nurses can further apply this discharge
planning program for type 2 diabetic patients in promoting self-care of other chronic disease
patients.
Keywords: discharge planning program, knowledge, self-care behavior, type 2 diabetic patients
*Professional Nurse, Lecturer, Department of Adult and Geriatric Nursing, Borommarajonani College of Nursing,
Ratchaburi
Corresponding author; E-mail: ratana@bcnr.ac.th
**Assistant Professor, Department of Adult and Gerontological Nursing, Srisavaridhira Thai Red Cross
Institution of Nursing
***Professional Nurse, Lecturer, Department of Adult Nursing, Ubon Ratchathani University.

Received: May 27, 2021 / Revised: August 11, 2021 / Accepted: December 1, 2021

204

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, Vol. 32 No.2 July – December 2021

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็ นโรคเรื้อรังที่เป็ นปั ญหา
สําคัญทางสาธารณสุขของโลก การรักษาเป็ นเพียง
การประคับประคองไม่ให้มกี ารสูญเสียการทํางาน
ของอวัย วะต่ า งๆ ของร่ า งกายเท่ า นั น้ โดยการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดําเนินชีวติ จากเดิม การ
ดูแลตนเองที่เหมาะสมกับโรค เพื่อควบคุม ระดับ
นํ้าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากทีส่ ุด
จากข้ อ มู ล สมาพั น ธ์ เ บาหวานนานาชาติ ได้
รายงานว่ า ทัว่ โลกมีผู้ป่ วยโรคเบาหวาน มากถึง
425 ล้ า น คนใ นปี 2560 และ คาด ว่ า อี ก 20 ปี
ข้างหน้ า จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงถึง 629 ล้าน
คน และพบการเสียชีวติ ด้วยโรคเบาหวาน 1.6 ล้าน
คนต่อปี 1 ซึง่ สอดคล้องกับประเทศไทย พบว่าในแต่
ละวันจะมีคนไทยมากกว่า 180 คน ทีเ่ สียชีวติ ด้วย
โรคเบาหวาน ซึง่ อัตราการตาย 3 ปี ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่
ปี 2557 ถึง ปี 2559 พบอัตราการตายเพิม่ ขึน้ จาก
17.5 เป็ น 22.3 ต่อแสนประชากร และอัตราผูป้ ่ วย
ในเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขด้วยโรคเบาหวาน ในปี พ.ศ. 2559 –
2561 พบว่า อัตราป่ วยด้วยโรคเบาหวานเพิม่ มาก
ขึน้ จาก 1,292.79 เป็ น 1,439.04 ต่อแสนประชากร
ซึ่งจากสถิติ พบว่ า อัต ราการตายและอัตราป่ วย
ด้วยโรคเบาหวานจะเพิม่ จํานวนมากขึน้ ทุกปี และมี
แนวโน้มในอนาคต จะพบผูป้ ่ วยจํานวนเพิม่ สูงขึน้
ต่อไป2
จากการศึ ก ษาทะเบี ย นประวั ติ ผู้ ป่ วย
โรคเบาหวาน ที่เ ข้า รับ การรักษาในโรงพยาบาล
ราชบุ ร ี จัง หวัด ราชบุ ร ี ในปี พ.ศ. 2559-2561
พบว่ า จํ า นวนผู้ป่ วยโรคเบาหวานเพิ่ม ขึ้น จาก
6,500, 7,500 และ 8,000 คนตามลํ า ดับ และยัง
พบว่าโรคเบาหวานเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้ผปู้ ่ วยเข้ารับ
การรัก ษาในโรงพยาบาลมากเป็ นอัน ดับ 5 ในปี

2559 โดยอัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลภายใน
28 วันโดยไม่ได้วางแผน (Re-admission) หรือมา
ก่อนวันนัดสูงเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 5.68 เพิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 9.50 ในปี 2560 เนื่องจากภาวะแทรกซ้อน
ทัง้ จากไตวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ แผลทีเ่ ท้าและ
อาจถูกตัดขาและเท้าต่อไป โดยพบสาเหตุเกิดจาก
การปฏิบตั ติ นไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการดูแลตนเองใน
การควบคุมอาหาร ร้อยละ 45.63 ภาวะนํ้ าตาลใน
เลือดสูง ร้อยละ 12.30 และภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า
ร้อยละ 11.903
จากสถิตขิ อ้ มูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผูป้ ่ วย
เบาหวานในโรงพยาบาลราชบุร ี จังหวัดราชบุรมี ี
แนวโน้มที่จะพบผูป้ ่ วยเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ส่งผลถึง
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นกา ร รั ก ษ า โร ค แ ทร กซ้ อ น จ า ก
โรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นและการที่ผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลด้วยปั ญหาภาวะแทรกซ้อน
เป็ นส่วนใหญ่ บ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองทีไ่ ม่เหมาะสม ซึ่งจากการทบทวนงานวิจยั
พบว่ า มีหลายปั จจัยทัง้ จากผู้ป่ วยหรือจากระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพที่ ทํ า ให้ ผู้ ป่ วยเบาหวานควบคุ ม
นํ้าตาลไม่ได้ ปั จจัยทางด้านผูป้ ่ วย พบว่า ผูป้ ่ วยไม่
ตระหนั กและไม่ เห็นถึงความสํา คัญของการดู แ ล
ตนเองหรือไม่ม ีการดูแลตนเองอย่างต่ อเนื่อง ขาด
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคและการดูแลตนเอง4, 5
หรื อ ผู้ ป่ วยบางรายไม่ ส ามารถนํ า ความรู้ ม า
ปรับเปลีย่ นแบบแผนการดําเนินชีวติ ได้ ทัง้ ในเรือ่ ง
ของการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การ
ออกกําลังกาย หรือรับประทานยาไม่ครบถ้วน ทํา
ให้ไม่สามารถควบคุมระดับนํ้ าตาลในเลือดได้ 6, 7
จึง ทํ า ให้เ กิด ภาวะแทรกซ้ อ นที่เ ป็ นอัน ตรายต่ อ
สุขภาพและคุณภาพชีวติ ต่อไป ซึง่ สามารถป้ องกัน
โดยการดูแลตนเองประกอบด้วยการออกกําลังกาย
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การเลือ กรับ ประทานอาหารที่ดีต่ อ สุ ข ภาพ การ
ควบคุมอาหาร8, 9, 10
จากการวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ด้ า นการ
ให้บริการสุขภาพในผูป้ ่ วยเบาหวานในโรงพยาบาล
ราชบุร ี ผูป้ ่ วยจะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตนเองต่อเนื่องทีบ่ ้านได้
อย่า งถูก ต้องก่อ นจํา หน่ า ยออกจากโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่จะใช้วธิ กี ารสอนและให้ขอ้ มูลเป็ นหลัก ยัง
ไม่มรี ปู แบบการวางแผนจําหน่ายทีช่ ดั เจนและเป็ น
รูปธรรม โดยเฉพาะพยาบาลจะให้คําแนะนํ าการ
ปฏิบ ัติต ัว ในวัน ที่จํ า หน่ า ยออกจากโรงพยาบาล
เท่านัน้ ทําให้ผู้ป่ วยขาดการมีส่ว นร่ว มในการคิด
และตัดสินใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และข้อมูล
บางอย่ า งที่แ พทย์ ห รือ พยาบาลแนะนํ า อาจไม่
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูข่ องผูป้ ่ วย ทําให้
ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตามไม่ได้ ทําให้มผี ลต่อการควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือด และทีมสหสาขาวิชาชีพยังไม่
มีส่วนร่วมทีช่ ดั เจนในการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย
ดังนัน้ หากให้ผู้ป่ วยได้ม ีส่ว นร่ ว มในการคิด และ
วางแผนการดูแลตนเอง โดยมีทมี สหสาขาวิชาชีพ
เป็ นผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุนมุง่ เน้นในการมีสว่ นร่วม
ของผูป้ ่ วยและญาติในการปรับพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง จะทําให้ผู้ป่ วยมีทกั ษะในการดูแลตนเอง
มากขึน้ เป็ นการช่วยให้ผปู้ ่ วยได้รบั รูใ้ นคุณค่าและ
ความสามารถของตนเอง เนื่องจากได้มโี อกาสใน
การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข้อ คิด เห็ น กับ ทีม ผู้ ดู แ ล
ประกอบกับ การเสริม ทักษะความรู้ในเรื่องต่ า งๆ
เช่น ด้า นการควบคุ ม อาหาร การรับ ประทานยา
การดูแลเท้า และการออกกําลังกาย ซึง่ จําเป็ นใน
การดูแลตนเองจะเป็ นการเสริมความมันใจ
่ ทําให้
ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้จริง และนํ าไปสู่การดูแลตนเองที่
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ประจําวัน เพื่อลดปั ญหาการ
กลับเข้ารักษาซํ้าในโรงพยาบาล11, 12
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ า นมา
พบว่า การวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยเป็ นวิธกี ารหนึ่ง
ทีม่ สี ่วนช่วยให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลรักษาทีถ่ ูกต้อง
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองเหมาะสมและต่อเนื่อง
หลังการจําหน่ ายจากโรงพยาบาล ส่งผลให้ผปู้ ่ วย
และญาติม ีความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับการดู แ ล
ตนเอง ทัง้ ด้านการควบคุม อาหาร การออกกําลังกาย
การดูแลสุขภาพและเท้า และด้านการใช้ยา สามารถ
ควบคุมระดับนํ้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับใกล้เคียง
ภาวะปกติมากที่สุดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
เพิม่ ขึน้ นําไปสู่การมีคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละสามารถใช้
ชีวติ ได้อย่างปกติสขุ เหมือนบุคคลทัวไป
่ 12, 13
นอกจากนี้รายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวานและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่ วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ก่อนจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลยังมี
น้อยและไม่ครอบคลุมทัง้ ความรูแ้ ละพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดังนัน้
ผู้วิจ ัย จึง สนใจที่จ ะศึก ษาโปรแกรมการวางแผน
จําหน่าย สําหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดย
ใช้ ก ารส่ ง เสริ ม การดู แ ลตนเองในระบบการ
สนับสนุ นและให้ความรูข้ องโอเร็ม14 ร่วมกับการใช้
รูปแบบ D-METHOD15 ซึง่ เป็ นการเตรียมผูป้ ่ วยให้
มีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ โรคและการดู แ ล
ต น เ อ ง เ ริ่ ม ตั ้ ง แ ต่ ผู้ ป่ ว ย ที่ เ ข้ า ม า รั ก ษ า ใ น
โรงพยาบาลจนกระทัง่ จํ า หน่ า ย และการส่ ง ต่ อ
ผู้ป่ วยไปยัง สถานบริก ารใกล้บ้ า นเพื่อ ให้ผู้ป่ วย
สามารถปรับตัวในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถควบคุมอาการกําเริบของโรคได้
ชะลอการเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆของร่างกาย
ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคให้สอดคล้องและ
ครอบคลุ ม กับ ปั ญ หาเฉพาะสํา หรับ ผู้ป่ วยกลุ่ ม นี้
โดยคาดผลว่าการวิจยั จะช่วยให้พยาบาลสามารถ
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ส่ ง เสริม ความรู้แ ละพฤติก รรมการดู แ ลตนเองที่
เหมาะสมกับ ผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 อันจะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ีของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ต่อไป
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดการ
ส่งเสริมการดูแลตนเองของโอเร็ม14 ในส่วนของการ
พยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ (supportive
educative system) ซึ่งบูรณาการกับการวางแผน
จําหน่ายรูปแบบแมทธอด (M-E-T-H-O-D)15 ได้แก่
การสอน (1) เรื่องโรคเบาหวาน (disease: D) และ
เพิ่ ม เติ ม การให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งโรค (2) ยาที่ ใ ช้
(medication: M) โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับยาทีใ่ ช้และ
อาการข้า งเคีย ง (3) สิ่ง แวดล้ อ มและเศรษฐกิจ
สังคม (environment: E) โดยให้ความรูเ้ รือ่ งการจัด
สิ่ง แวดล้ อ มที่บ้ า นให้เ หมาะสมและส่ ง ต่ อ แหล่ ง
สนั บ ส นุ น ใน ชุ ม ช น (4) แ น ว ทา งกา ร รั ก ษ า
(treatment: T) โดยให้ ค วามรู้ เ รื่อ งแนวทางการ
รักษาทีเ่ ข้าใจง่าย (5) ภาวะแทรกซ้อนและอาการ

เจ็บป่ วย (health: H) โดยให้ความรู้เ กี่ยวกับการ
สังเกตอาการที่ผิด ปกติและภาวะแทรกซ้อนของ
เบาหวาน (6) การมาตรวจตามนั ด (outpatient
referral: O) การให้ค วามสํ า คัญ กับ การมาตรวจ
ตามนัด และ (7) อาหาร (diet: D) การเลือกชนิด
อาหารและการออกกําลังกาย
นอกจากนี้ ระบบสนับสนุ น และให้ความรู้
ของโอเร็ม 14 ยัง มีก ารชี้แ นะโดยการให้ข ้อ มู ล ที่
จําเป็ นเพือ่ ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการดูแล
ตนเองในผูป้ ่ วยเบาหวาน การสนับสนุ น สร้างความ
มัน่ ใจในการดู แลตนเอง โดยการรับฟั งปั ญหา ให้
กํ าลังใจ เป็ นที่ปรึกษาและช่ ว ยเหลือให้ การดู แ ล
ตนเองประสบความสํ า เร็ จ และรวมทัง้ การสร้ า ง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ การมอบคูม่ อื การดูแล
ตนเองไปใช้ทบ่ี ้าน การติดตามมาตรวจตามนัดหรือ
ติดตามทางโทรศัพท์ และส่งเสริมความ สามารถใน
การดูแลตนเอง โดยมีความรู้ในการดูแลตนเองและ
เกิดพฤติกรรมในการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่
สรุปตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1

โปรแกรมการวางแผนการจําหน่ าย
1. การสอน: ให้ความรูเ้ รื่องโรค ยาทีใ่ ช้และอาการข้างเคียง แนว
ทางการรักษา ภาวะแทรกซ้อนและการจัดการความผิดปกติใน
เบือ้ งต้น การเลือกชนิดอาหารและการออกกําลังกาย
2. การชี้ แ นะ: การให้ ข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ นเพื่ อ ใช้ ใ นกา ร
ประกอบการตัดสินใจในการดูแลตนเอง
3. การสนับสนุ น: สร้างความมั ่นใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม
การดูแ ลตนเอง โดยการรับฟั งปั ญ หา ให้กํา ลัง ใจ เป็ น ที่
ปรึกษาและช่วยเหลือให้ดูแลตนเอง
4. การสร้างสิง่ แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู:้ มอบคู่มอื การ
ดูแลตนเอง การติดตามมาตรวจตามนัดหรือ ติดตามทาง
โทรศัพท์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ความรู้ในการดูแลตนเอง
- ยา
- แนวทางการรักษา
- ภาวะแทรกซ้อน
- การจัดการความผิดปกติ
- การเลือกชนิดอาหาร
- การออกกําลังกาย
พฤติ กรรมการดูแลตนเอง
- การรับประทานอาหาร
- การรับประทานยา
- การออกกําลังกาย
- การจัดการความเครียด
- การดูแลต่อเนื่อง

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ชนิ ดที่ 2 ก่ อนและหลังในกลุ่ มทดลอง หลั งได้ ร ับ
โปรแกรมการวางแผนจําหน่าย
2. เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูแ้ ละ
พฤติกรรมการดูแลตนเองระหว่างกลุ่มควบคุม
สมมุติฐานการวิ จยั
1. ภายหลั ง การได้ ร ั บ โปรแกรมการ
วางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะมี
ค่าเฉลี่ยความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หลังได้รบั โปรแกรม
การวางแผนจําหน่ายสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
2. ผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 กลุ่ ม ที่
ได้รบั โปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายจะมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่า
กลุ่มทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi experimental research) แบบ 2 กลุ่ม โดยวัดก่อน
และหลังการทดลอง เพื่อ ศึก ษาประสิทธิผ ลของ
โปรแกรมการวางแผนจํ า หน่ า ยต่ อ ความรู้แ ละ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 โรงพยาบาลราชบุ ร ี จั ง หวั ด ราชบุ ร ี
เปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่
2 ที่ ร ับ การรั ก ษาในหอผู้ ป่ วยอายุ ร กรรมและ
ศัลยกรรมที่โรงพยาบาลระดับตติยภูม ิ ในจังหวัด
ราชบุร ี
กลุ่ มตัว อย่ า ง คือ ผู้ป่ วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม
และศัล ยกรรมและ โรงพยาบาลราชบุ ร ี จัง หวัด
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ราชบุร ี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
2563 การศึกษาครัง้ นี้ คํานวณขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง
จากขนาดอิทธิพล (effect size) เท่ากับ .71 จาก
งานวิจยั ทีค่ ล้ายคลึงกันของรัตนาภรณ์ แซ่ล้มิ 16 ที่
กําหนดระดับ ความคลาดเลื่อนที่ .05 อํานาจการ
ทดสอบ (power) เท่ากับ .80 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ละ 25 ราย ซึง่ ใช้กลุ่มตัวอย่างรวม 50 ราย คัดเลือก
กลุ่ ม ตัว อย่ า งจํ า นวน 25 ราย เป็ นกลุ่ ม ควบคุ ม
ได้รบั การพยาบาลตามปกติ และจํานวน 25 ราย
เป็ นกลุ่ ม ทดลองได้ ร ับ โปรแกรมการวางแผน
จําหน่ าย โดยกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง กําหนดให้มลี กั ษณะใกล้เคียงกันด้วยการ
จับคู่ (matched pair) ดังต่อนี้ (1) เพศเดียวกัน (2)
อายุต่างกันไม่เกิน 10 ปี และ (3) ระดับค่านํ้ าตาล
สะสมในเลือ ด (Hemoglobin A1c : HbA1c) ก่ อ น
การทดลองในระดับเดียวกัน สําหรับการจัดกลุ่ม
ตัว อย่างเข้ากลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุม ใช้การ
หยิบฉลาก เกณฑ์คดั เข้า คือ มีอายุระหว่าง 40 –
70 ปี และเป็ นผู้ป่วยที่ได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์
ว่าเป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่มโี รคแทรกซ้อนที่
เป็ นอันตราย เช่น โรคหัวใจล้มเหลวและโรคทาง
ระบบหายใจ มีการรับรูป้ กติ สามารถสือ่ สารได้ดว้ ย
ภาษาไทย และมีโทรศัพท์มอื ถือทีส่ ามารถสื่อสาร
ติดต่อได้
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1. เครื่อ งมือ ในการดํ า เนิ น การวิจ ัย คือ
โปรแกรมการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 ซึ่ ง ผู้ วิ จ ั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ย วกับ โรคและพฤติก รรมการดูแ ล
ตนเองสํา หรับ ผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 โดย
ผ่ า นการตรวจสอบความตรงด้ า นเนื้ อ หาจาก
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ท ั ้ง ห ม ด 3 ท่ า น ซึ่ ง เ ค รื่ อ ง มื อ
ประกอบด้วย
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(1) คูม่ อื การดูแลตนเองสําหรับผูป้ ่ วย ซึง่ มี
เนื้ อหาประกอบด้ว ย ความรู้เ รื่องโรค การรักษา
การใช้ยา การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด อาหาร
และการออกกําลังกายสําหรับผูป้ ่ วยเบาหวาน การ
ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและเท้า และการ
สังเกตอาการผิดปกติ การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อ
มีอาการผิดปกติเล็กน้อย และการไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลเมือ่ มีอาการผิดปกติทร่ี นุ แรง
(2) คู่ ม ื อ การวางแผนจํ า หน่ ายผู้ ป่ วย
สําหรับพยาบาล ซึง่ มีแนวทางการจัดกิจกรรมตาม
การพยาบาลระบบสนับสนุ นและให้ความรู้ 4 ด้าน
ได้แก่ การสอน การชี้แนะ การสนับสนุ น และการ
สร้า งสิง่ แวดล้อมที่เ อื้อต่อการเรีย นรู้ ซึ่งมีเนื้ อหา
ตามรูปแบบการวางแผนจําหน่าย D-M-E-T-H-O-D
และการจัดกิจกรรมตามแผนการรักษา
2. เครื่อ งมือ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
ได้แก่
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระยะเวลาการเป็ นโรค
ประวัตโิ รคประจําตัว การรักษาทีไ่ ด้รบั ในปั จจุบนั
จํ า นวนสมาชิก ในครอบครัว การได้ ร ับ ความรู้
เกีย่ วกับโรคเบาหวาน ประวัตโิ รคเบาหวานในญาติ
สายตรงในครอบครัว ระดับค่านํ้าตาลสะสมในเลือด
(Hemoglobin A1c: HbA1c) ค่ า ดั ช นี ม ว ล ก า ย
(BMI) ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า
2.2 แบบสอบถามความรู้ ใ นการดู แ ล
ตนเองเกี่ ย วกั บ โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ผู้ วิ จ ั ย
ดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของรัต นาภรณ์ แซ่ล้มิ 16
ประกอบด้วยจํานวน 12 ข้อ ประกอบด้วยคําถาม
เกี่ยวกับสาเหตุ ของการเกิดโรค ความรู้เ กี่ยวกับ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็ นคําถามด้านบวกจํานวน
11 ข้อ และด้านลบ จํานวน 1 ข้อ คําตอบ “ใช่” ให้

2 คะแนน คํ า ตอบ “ไม่ ใ ช่ ” ให้ 1 คะแนน คะแนน
รวมอยู่ ใ นช่ ว ง 1 – 24 คะแนน คะแนนรวมสู ง
หมายถึง มีความรูเ้ รื่องโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดีกว่า
คะแนนรวมตํ่า ซึง่ เกณฑ์การแปลผลคะแนน17 มีดงั นี้
คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 ได้คะแนนตัง้ แต่
19.2 ค ะ แ น น ขึ้ น ไ ป ห ม า ย ถึ ง มี ค ว า ม รู้ ใ น
ระดับสูงมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ได้คะแนน 14.4 –
19.1 คะแนน หมายถึง มีความรูใ้ นระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ได้คะแนน 9.6 –
14.3 คะแนน หมายถึง มีความรูใ้ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ได้คะแนน 4.8 –
9.5 คะแนน หมายถึง มีความรูใ้ นระดับตํ่า
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ได้ค ะแนนตํ่ า
กว่า 4.8 คะแนนลงไป หมายถึง มีความรูใ้ นระดับ
ตํ่ามาก
แบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบความ
ตรง ด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒทิ งั ้ หมด 3 ท่าน
และนํ า มาปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้อ เสนอแนะ ได้
ตรวจสอบความเที่ย งโดยทดลองใช้กบั ผู้ป่ วยที่ม ี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 ราย
ได้ ค่ า ได้ ค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อลฟา ของครอนบาค
เท่ากับ .94
2.3 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองของผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ผู้วิจ ัย
ดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของรัตนาภรณ์ แซ่ล้มิ 16
ประกอบด้ ว ยข้ อ คํ า ถามรวม 32 ข้ อ โดยมี ข ้ อ
คําถามเกีย่ วกับความถี่ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการ
ดูแลตนเองสําหรับผูป้ ่ วย ซึง่ เป็ นคําถาม ด้านบวก
จํานวน 13 ข้อ และด้านลบจํานวน 19 ข้อ คะแนน
รวมอยู่ ใ นช่ ว ง 1 – 96 คะแนน คะแนนรวมสู ง
หมายถึง มีการปฏิบ ัติกิจ กรรมดูแ ลตนเองดีกว่ า

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

คะแนนรวมตํ่ า ลัก ษณะคํา ถามเป็ นมาตราส่ ว น
ประเมินค่า 3 ระดับ ได้แก่
ปฏิบตั ิเป็ นประจํา หมายถึง กิจกรรมนัน้
ปฏิบตั ิ อย่างน้อย 4-7 วันต่อสัปดาห์ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิ เป็ นบางครัง้ หมายถึง กิจกรรมนัน้
ปฏิบตั อิ ย่างน้อย 1-3 วันต่อสัปดาห์ ให้ 2 คะแนน
ไม่ ป ฏิ บ ัติ หมายถึ ง กิจ กรรมนั ้น ไม่ ไ ด้
ปฏิบตั เิ ลย ให้ 1 คะแนน
ซึง่ เกณฑ์การแปลผลคะแนน17 ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 ได้คะแนนตัง้ แต่
76.8 คะแนนขึ้น ไป หมายถึง มีพฤติกรรมในการ
ดูแลตนเองระดับสูงมาก
คะแนนเฉลีย่ 3.50 - 4.49 ได้คะแนน 57.6 –
76.7 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองระดับสูง
คะแนนเฉลีย่ 2.50 - 3.49 ได้คะแนน 38.4 –
57.5 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50 - 2.49 ได้คะแนน 19.2 –
38.3 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองระดับตํ่า
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49 ได้คะแนนตํ่า
กว่า 19.2 คะแนนลงไป หมายถึง มีพฤติกรรมใน
การดูแลตนเองระดับตํ่ามาก
แบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบความ
ตรง ด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒทิ งั ้ หมด 3 ท่าน
และนํ ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และได้
ตรวจสอบความเที่ยง โดยทดลองใช้กบั ผู้ป่วยที่ม ี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 ราย
ได้คา่ สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .95
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุม
ก่อน แล้วจึงเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลอง วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทัง้ 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มควบคุม ดําเนินการวิจยั ดังนี้ โดย
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองครัง้ ที่
1 ขณะ เข้า รับ การรัก ษาในหอผู้ ป่ วย กรณี ท่ี ม ี
ข้อจํากัด ในด้า น การมองเห็น ผู้วิจ ัยหรือญาติจ ะ
อ่ า นข้อ คํ า ถามให้ฟั ง และ ให้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบ
หลั ง จากนั ้น ได้ ร ับ การพยาบาลตามปกติ จ าก
พยาบาลประจํ า หอผู้ป่ วย และการติด ตามเยี่ย ม
บ้านโดยหน่ วยงานเวชกรรมสังคม ผูว้ จิ ยั ติดตาม
ประเมินความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเองครัง้ ที่
2 ในสัปดาห์ 2 สัปดาห์หลังจําหน่าย ณ ห้องตรวจ
แผนกศัลยกรรมและอายุรกรรม ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก
เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้ป่วยจะได้รบั ข้อมูลการ
ดูแลตนเองจากผูว้ จิ ยั ตามความต้องการ
2. กลุ่ ม ทดลอง ได้ ร ั บ การพยาบาล
ตามปกติจ ากพยาบาลประจํ า หอผู้ป่ วยร่ ว มกับ
โปรแกรมการวางแผนจํ า หน่ า ยจากผู้ วิ จ ัย ซึ่ ง
กิจกรรมในโปรแกรมแบ่งเป็ น 4 ระยะ ใช้เวลาครัง้
ละ 15-30 นาที ประกอบด้วย
(1) ระยะแรกรับ (วันแรกทีน่ อนโรงพยาบาล)
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ความรูแ้ ละพฤติกรรม
การดูแลตนเองเช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม หลังจาก
นัน้ ผู้วิจ ัย ประเมิน ความรู้แ ละพฤติกรรมการดูแ ล
ตนเองและแหล่ ง ประโยชน์ ใ นการขอรับ บริก าร
สุข ภาพใกล้บ้า น พร้อมเปิ ด โอกาสให้ผู้ป่ วยและ
ญาติ แสดงความคิด เห็น ต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพของ
ผูป้ ่ วย ต่อจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูลปั จจัยเสีย่ ง อาการ
และอาการ แสดงตลอดจนแนวทางการรักษาโรค
การใช้ย าและการสัง เกตอาการข้า งเคีย งของยา
การจัด สิ่งแวดล้อ ม และเศรษฐกิจ แนวทางการ
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รัก ษา ภาวะแทรกซ้ อ นและการจั ด การความ
ผิดปกติในเบื้องต้น การเลือกชนิดอาหารและการ
มาตรวจตามนัด พร้อมฝึ กทักษะในการดูแลตนเอง
ที่เ ฉพาะเจาะจงในแต่ ล ะราย เช่ น การบริโ ภค
อาหาร การออกกํ า ลัง กาย เป็ นต้ น เมื่อ ผู้ป่ วย
ปฏิบ ัติไ ด้ ผู้วิจ ัย ร่ ว มกับ ผู้ป่ วยและญาติกํา หนด
แผนการดูแลตนเองและมอบคู่มอื การดูแลตนเอง
แก่ ผู้ป่ วยหรือ ญาติพ ร้อ มส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล สุ ข ภาพที่
จําเป็ นในการดูแลต่อเนื่องแก่ทมี สุขภาพ
(2) ร ะ ย ะ รั ก ษ า ช่ ว ง แ ร ก (วั น ที่ 2-3)
กิจกรรมคือ ตรวจสอบความเข้าใจเกีย่ วกับความรู้
และความสามารถในการดูแ ลตนเอง พร้อมเปิ ด
โอกาสให้ ซ ัก ถามเพิ่ม เติ ม พร้ อ มให้ ข ้อ มู ล การ
เตรียมตัวในการดูแลตนเองหรือทําหัตถการ กรณี
ตามแผนการรักษา
(3) ระยะรักษาช่วงหลัง (วันที่ 4-5) ผูว้ จิ ยั
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับระยะที่ 2 และ ช่วยเหลือกรณี
ปฏิบตั กิ จิ กรรมได้ไม่ครบถ้วน ไม่ถกู ต้อง
(4) ระยะฟื้ นฟูหรือเตรียมกลับบ้าน ผูว้ จิ ยั
ประเมินความพร้อมก่อนจําหน่ าย ด้านความรู้ ใน
การดูแลตนเอง และตรวจสอบความเข้าใจซํ้าพร้อม
ให้แ รงเสริม แก่ ผู้ป่ วยและญาติเ ช่น คํา ชมเชยให้
กํ า ลัง ใจ เป็ นต้ น กรณี ผู้ ป่ วยมีข ้อ สงสัย ในการ
ปฏิบตั ติ วั เมื่อกลับไปอยู่บา้ นสามารถขอคําปรึกษา
จากผู้วิจ ัย และคณะผู้วิจ ัย ได้ ท างโทรศัพ ท์ โดย
ผู้ วิ จ ั ย จะโทรศัพ ท์ ไ ปสอบถามปั ญหาการดู แ ล
ตนเอง และให้ก ารพยาบาลในสัป ดาห์แ รกหลัง
จําหน่ ายออกจากโรงพยาบาล และมีการเตือนเรื่อง
การมาตรวจตามนัด
ผู้วิจยั ประเมินความรู้และพฤติกรรมการ
ดูแ ลตนเองในผู้ป่ วยกลุ่ ม ทดลอง ณ ห้อ งตรวจ
แผนกศัลยกรรมและอายุรกรรมในวันที่แพทย์นัด

ติดตามอาการใน 2 สัปดาห์หลังจําหน่ ายออกจาก
โรงพยาบาล
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จ ั ย นี้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคนของ
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ ข อง
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ ร ี ตาม
หนั ง สื อ เลขที่ BCNR 018/2562 และผ่ า นการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการวิ จ ั ย ในคนของ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุร ี โดยผูว้ จิ ยั ขอ
ความร่ว มมือจากพยาบาลวิช าชีพ ในการสํา รวจ
รายชื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยจากพยาบาลวิชาชีพ ทราบถึง
วัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการวิจยั รวมทัง้ ประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กลุ่มตัวอย่าง
มีอสิ ระในการตัดสินใจทีจ่ ะเข้าร่วมหรือปฏิเสธการ
เข้า ร่ว มการวิจ ัย ได้ และในระหว่ า งการวิจ ัย กลุ่ ม
ตัวอย่างสามารถยุตหิ รือถอนตัวได้ตลอดเวลาโดย
ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการรักษาของผูป้ ่ วย ข้อมูล
ที่ไ ด้ร บั จากกลุ่ ม ตัว อย่า งจะถู ก เก็บ รัก ษาไว้เ ป็ น
ความลับ และการรายงานผลการวิจยั จะนําเสนอใน
ภาพรวม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตาม
ระเบียบวิธที างสถิตดิ งั นี้
1. วิเ คราะห์ข ้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลและข้อ มูล
เกีย่ วกับรายละเอียดของโรค โดยใช้ การแจกแจง
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และเปรีย บเทีย บข้อ มูล ระหว่ า งกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิตไิ คสแควร์
2. ตรวจสอบการกระจายของข้ อ มู ล
คะแนนความรู้ แ ละคะแนนพฤติก รรมการดู แ ล
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ตนเองเป็ นโค้ ง ปกติ โ ดยใช้ ส ถิ ติ Komogorof
Simirnof test และเปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย คะแนน
ความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและหลัง
ได้รบั โปรแกรมภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ด้ ว ยสถิ ติ ที คู่ (paired t-test) และระหว่ า งกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ ส ถิ ติ ที อิ ส ระ
(independent t-test)
ผลการวิ จยั
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
พบว่า ทัง้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 60) กลุ่มควบคุมอายุเฉลี่ย
62 ปี (SD 8.49) กลุ่มทดลอง อายุเฉลีย่ 64 ปี (SD
12.02) กลุ่ ม ควบคุม และกลุ่ ม ทดลอง ส่ว นใหญ่ ม ี
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 64 และ68) ด้านระดับ
การศึกษาสูงสุด ทัง้ 2 กลุ่ม จบการศึกษาสูงสุดใน
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 64 และ 48) มีประวัติ
โรคเบาหวานในญาติสายตรงในครอบครัว (ร้อยละ
100) และระดับ HbA1C พบว่าอยู่ในระดับมากกว่า
7.5% ทัง้ 2 กลุ่มเช่นกัน
2. ข้อมูลความเจ็บป่ วยของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าทัง้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ระยะเวลาที่
เป็ นโรคเบาหวานมากกว่า 11 ปี ขน้ึ ไป (ร้อยละ 48
และ 60) สํ า หรับ โรคร่ ว มอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นร่ ว มกั บ
โรคเบาหวาน พบทัง้ 2 กลุ่ม ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง (ร้อยละ 49 และ 36) การรักษาทีไ่ ด้รบั ใน
ปั จจุบนั พบว่าใช้ยาเบาหวานชนิดรับประทานทัง้ 2
กลุ่ ม เท่ า กัน (ร้อ ยละ 78) ส่ ว นการได้ ร ับ ความรู้
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เกี่ยวโรคเบาหวาน พบว่ า ได้รบั ความรู้เ กี่ย วกับ
การควบคุมอาหารมากทีส่ ุดทัง้ 2 กลุ่ม (ร้อยละ 88
และ 100 ตามลําดับ) จากวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความเจ็บป่ วยของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าไม่ม ี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรม
การดู แ ลตนเองก่ อ นและหลั ง ทดลองของกลุ่ ม
ควบคุม และกลุ่ ม ทดลอง ผลการวิเ คราะห์พ บว่ า
กลุ่มควบคุมภายหลังได้รบั การพยาบาลตามปกติม ี
ค่ า เฉลี่ ย ความรู้ แ ละพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
เพิม่ ขึน้ จากก่อนทดลอง ส่วนกลุ่มทดลองหลังได้รบั
โปรแกรมการวางแผนจําหน่ า ยมีค่าเฉลี่ย ความรู้
และพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = 15.48, p <.05), (t = 8.81,
p <.05) ดังตารางที่ 1
4. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรม
ดูแลตนเอง ภายหลังทดลองระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ก่อนการ
ทดลองคะแนนค่าเฉลี่ยความรูแ้ ละพฤติกรรมดูแล
ตนเองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มคี วาม
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ หลังการทดลอง
ค่ า เฉลี่ย คะแนนความรู้แ ละพฤติก รรมการดู แ ล
ตนเองของกลุ่ มควบคุม และกลุ่ มทดลอง มีความ
แตกต่ า งกัน อย่า งมีนัย สํา คัญทางสถิติ (t = 9.93,
p<.05), (t = 10.82, p<.05) ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

212

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, Vol. 32 No.2 July – December 2021

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิตทิ คี ู่
กลุ่มตัวอย่าง/ ตัวแปร

n

ความรู้ในการดูแลตนเอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
พฤติ กรรมการดูแลตนเอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
*p <.05

ก่อนทดลอง
Mean SD

หลังทดลอง
Mean SD

t

pvalue

25 20.60
25 21.60

0.58
0.58

22.60
23.84

0.50
0.37

11.55*
15.48*

.00
.00

25 64.16
25 71.04

7.20
9.96

70.68
89.32

7.92
2.85

8.95*
8.81*

.00
.00

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิตทิ อี สิ ระ
กลุ่มตัวอย่าง/ ตัวแปร

n

ก่อนทดลอง
Mean SD

หลังทดลอง
Mean SD

ความรู้ในการดูแลตนเอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

25
25

20.60
21.60

0.58
0.58

22.60
23.84

25
25

64.16
71.04

7.20
9.96

70.68
89.32

พฤติ กรรมการดูแลตนเอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
*p <.05

อภิ ปรายผล
1. ผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 กลุ่ ม ที่
ได้ร ับ โปรแกรมการวางแผนจํ า หน่ า ยมีค่ า เฉลี่ย
ความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิม่ ขึ้นกว่า
ก่อนได้ร บั โปรแกรมอย่า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แสดงว่าโปรแกรมการวางแผนจําหน่ าย
ร่ว มกับ การสนับสนุ น ความรู้ใ นการดูแ ลตนเองมี

t

pvalue

0.50
0.37

9.93*

.00

7.92
2.85

10.82*

.00

ประสิทธิผล ในการเพิม่ ความรู้ และพฤติกรรมการ
ดูแ ลตนเอง สําหรับ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2
ผลการศึกษาครัง้ นี้ส นับ สนุ น แนวคิดการส่งเสริม
การดู แ ลตนเองร่ ว มกั บ วางแผนจํ า หน่ า ย 14,15
เนื่ อ งจากโปรแกรมการวางแผนจํ า หน่ า ยมีก าร
ออกแบบอย่ า งเป็ นระบบตามกรอบแนวคิด การ
วางแผนจําหน่ ายรูปแบบ D-M-E-T-H-O-D รวมทัง้
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การพยาบาลระบบสนับสนุ นและให้ความรูใ้ นการ
ดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีการ
สอน ชี้แ นะ ช่ว ยส่ ง เสริม ให้ผู้ป่ วยมีค วามเข้า ใจ
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น โรค แนวทางการรั ก ษา
พฤติกรรมการดู แ ลตนเองที่เ หมาะสม พร้อมกับ
การฝึ กทักษะในการดูแ ลตนเองและการประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนของโรค ซึ่งสามารถนํ าความรู้ท่ี
ได้ร บั จากโปรแกรมไปใช้ใ นการดู แ ลตนเองหลัง
จําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
พร้อมกันนี้ระหว่างรักษาในโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยยังได้รบั การชี้แนะและสนับสนุ นพฤติกรรม
การดูแลตนเองทีเ่ หมาะสม ได้แก่ การสร้างความ
มันใจ
่ รับฟั งปั ญหา ให้กําลังใจ เป็ นที่ปรึกษาและ
ช่ว ยเหลือ ในกิจ กรรม อีกทัง้ ได้ร บั คู่ม ือการดูแ ล
ตนเองสําหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีผ่ ปู้ ่ วย
นํ า กลั บ ไปอ่ า นเพิ่ ม เติ ม ที่ ท่ี บ้ า นเป็ นรู ป ภาพ
ประกอบคําบรรยายที่อ่า นง่า ยเหมาะกับ ผู้ป่ วยที่
ส่วนใหญ่ เป็ นผู้สูงอายุ สามารถนํ ามาทบทวนซํ้า
ซึ่ง ช่ ว ยให้ผู้ป่ วยในกลุ่ ม ทดลองมีพ ฤติก รรมการ
ดูแลตนเองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สอดคล้องกับการศึกษาเรือ่ ง ประสิทธิผลของ
โปรแกรมการวางแผนจํ า หน่ า ยต่ อ ความรู้แ ละ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
แดงส่ ว นปลายอุ ด ตั น ในโรงพยาบาลสงขลา
นคริน ทร์18 ซึ่งพบว่ า ผู้ป่ วยกลุ่ ม ทดลองที่ไ ด้ร ับ
โปรแกรมวางแผนการจําหน่ า ยมีค่า เฉลี่ย ความรู้
และพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 และ
สอดคล้องกับการศึกษาเรือ่ งการพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ชนิด
ที่ 2 ทีข่ น้ึ ทะเบียนรักษาในโรงโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุ พ ราชเลิ ง นกทา 19 พบว่ า การส่ ง เสริ ม
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พฤติก รรมการดู แ ลตนเองในการควบคุ ม ระดับ
นํ้ า ตาลในเลือ ด ในระดับ บุ ค คล ครอบครัว และ
ชุ ม ชนที่เ น้ น ผู้ ป่ วยเป็ นศู น ย์ ก ลางตามลัก ษณะ
ปั ญหา ภายหลังการทดลองทําให้ผู้ป่วยมีคะแนน
ความรู้ ทัศ นคติ และพฤติก รรมการดู แ ลตนเอง
เพิ่ม ขึ้น อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .01
และสอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการวางแผน
จําหน่ ายผู้ป่ วยเด็กโรคเบาหวาน หอผู้ป่วยกุมาร
เวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี20 พบว่า กลุ่ม
ทดลองที่ได้ร บั การดูแ ลตามรูปแบบการวางแผน
จํ า หน่ ายมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของความรู้ แ ละ
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เช่นกัน
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่ม ที่
ได้ร ับ โปรแกรมการวางแผนจํ า หน่ า ยมีค่ า เฉลี่ย
คะแนนความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่า
กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร ั บ การพยาบาลตามปกติ อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า โปรแกรม
การวางแผนจํ า หน่ า ย ทํา ให้ผู้ป่ วยมีค วามรู้แ ละ
สามารถดู แ ลตนเองได้ สู ง กว่ า การพยาบาล
ตามปกติ ผลการศึ ก ษาอธิ บ ายได้ ว่ า การจั ด
กิจกรรมในโปรแกรมการวางแผนจําหน่ าย ผูว้ จิ ยั
กํา หนดแผนการพัฒ นาความรู้แ ละทัก ษะในการ
ดูแลตนเองของผูป้ ่ วยแต่ละรายทีช่ ดั เจน โดยแบ่ง
ช่วงจัดกิจ กรรมได้ 4 ระยะ ตามลําดับ ตามความ
ต้องการข้อมูลของผูป้ ่ วยแต่ละราย กิจกรรมได้แก่
การให้ขอ้ มูลความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การฝึกปฏิบตั จิ ริง เช่น การควบคุมอาหาร การออก
กําลังกาย การรับประทานยา เป็ นต้น รวมทัง้ ให้
ข้อมูลป้ อนกลับ การส่งเสริมให้กําลังใจแก่ผู้ป่วย
เมื่อ ฝึ ก ทัก ษะได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง นอกจากนี้ ใ นการ
กิจ กรรมการส่ งเสริม การดู แ ลตนเองทุก ขัน้ ตอน
เน้นการสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกันระหว่างผูป้ ่ วย
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และผู้ วิ จ ั ย โดยดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม
แผนการจําหน่ าย ซึ่งเริม่ ตัง้ แต่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลพร้อมติดตามประเมินผลการดูแลเป็ น
ระยะๆ อย่างต่ อเนื่องโดยให้ผู้ป่วยและญาติหรือ
ครอบครัว มีส่ว นร่วม พร้อมกันนี้ การจัด กิจกรรม
คํ า นึ ง ถึ ง ปั จจั ย ที่ ม ี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ การปรับ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพตามกรอบแนวคิด การดู แ ล
ตนเองของโอเร็ม 14 เช่น ความเชื่อด้า นสุข ภาพ
แรงจูงใจในการดูแลตนเอง และการสนับสนุ นทาง
สังคม จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความมันใจในพฤติ
่
กรรม
การดูแ ลตนเองได้ดีย ิ่ง ขึ้น ส่ง ผลให้ผู้ป่ วยกลุ่ ม ที่
ได้รบั โปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายมีความรูแ้ ละ
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รบั การ
พยาบาลตามปกติ เนื่องจากการพยาบาลตามปกติ
ส่วนใหญ่เน้นการให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับแผนการ
รักษาแก่ผปู้ ่ วยเพียงอย่างเดียว การให้ความรูแ้ ละ
ฝึ กทักษะ ส่วนใหญ่จะต้องปฏิบตั ภิ ายใต้เวลาการ
ให้บริการทีจ่ ํากัดและขาดการติดตามผลลัพธ์หลัง
การให้การพยาบาล
จากการที่ผู้วิจ ัย ได้นํา โปรแกรมการวาง
แผนจํา หน่ า ยเข้า ไปให้การพยาบาลผู้ป่ วยตัง้ แต่
แรกรับเข้าโรงพยาบาล และดําเนินการตามอย่าง
เป็ น ระบบ จนถึงระยะฟื้ นฟู หรือเตรียมกลับ บ้า น
ผู้วิจ ัย ได้ ป ระเมิน ความพร้อ มก่ อ นจํ า หน่ า ย ให้
ความรูแ้ ละฝึ กทักษะการดูแลตนเองก่อนจําหน่ าย
จากโรงพยาบาล และติ ด ตามทางโทรศัพ ท์ ใ ห้
คํ า ป รึ ก ษ า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ เ น้ น ใ ห้ เ ห็ น
ความสํา คัญ ในการมาตรวจตามนั ด ส่ ง ผลให้ใ ห้
ผู้ป่ วยมีค วามรู้แ ละมีพ ฤติก รรมการดู แ ลตนเอง
มากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาครั ง้ นี้
สอดคล้องกับ การศึกษาเรื่อง การพัฒ นารูป แบบ
การวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่
พึ่ง อิน สุ ลิ น ที่ ม ีแ ผลที่ เ ท้ า โรงพยาบาลพหลพล

พยุหเสนา21 ซึ่งใช้โปรแกรมการวางแผนจําหน่ าย
แบบ D-M-E-T-H-O-D ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 พบว่ า การใช้ รู ป แบบการวางแผน
จําหน่ ายที่พฒ
ั นาขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย ความรู้ใ น
การดูแลเท้าและคะแนนพฤติกรรมการดูแลเท้าสูง
กว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
ดูแ ลตามปกติอย่า งมีนัยสํา คัญทางสถิติ (P<.05)
และสอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาเรื่ อ งผลของการ
วางแผนจําหน่ ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเสลภูม ิ สํานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด 13 พบว่ า ผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานกลุ่มทดลอง หลังได้รบั การวางแผน
จํ า หน่ า ยตามรูป แบบ D-METHOD มีพ ฤติก รรม
การดูแลตนเองและความรูอ้ ยู่ในระดับทีส่ ูงขึน้ กว่า
ก่อนได้รบั การวางแผนจําหน่ ายอย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เช่นกัน
การศึกษาผลการวางแผนการจําหน่ าย ใน
ผู้ป่ วยโรคเบาหวาน โดยใช้ร ะบบการพยาบาล
สนั บ สนุ นและให้ ค วามรู้ ร่ ว มกั บ รู ป แบบ DMETHOD โดยใช้รูป แบบ D-METHOD ประกอบ
ด้วยการวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่แรก
รับ ไว้ ใ นโรงพยาบาล ระหว่ า งการดู แ ลรัก ษา
จนกระทัง่ จํ า หน่ า ย มีก ารประเมิน ปั ญ หาความ
ต้องการ การดูแล มีการสอน แนะนํา สนับสนุ นให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง มีความรูท้ กั ษะในการดูแลตนเองเมื่อ
กลับ ไปอยู่ บ้ า น ทํ า ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ัว ดู แ ลตนเองได้
ถู ก ต้ อ ง สามารถดู แ ล ตนเองสํ า หรั บ ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวาน ทัง้ ด้านการควบคุมอาหาร การออก
กําลังกาย การดูแลสุขภาพและเท้า สามารถใช้ยา
ถูกต้องและดีขน้ึ ทําให้ผปู้ ่ วยมีระดับนํ้าตาลในเลือด
ลดลง นอกจากนี้โปรแกรมวางแผนการจําหน่ ายใน
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน สามารถควบคุมระดับนํ้าตาล
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ในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และลดอัตราการกลับ
รักษาซํ้าในโรงพยาบาล
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
ควรส่ ง เสริม ให้พ ยาบาลมีแ นวทางหรือ
กรอบแนวคิด ในการวางแผนการจํ า หน่ า ย โดย
ประยุกต์ใช้ใ ช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มและ
กรอบแนวคิดจําหน่ายรูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ใน
ผู้ ป่ วยโรคเรื้ อ รัง รัง อื่น ๆ ในโรงพยาบาลเพื่ อ
ส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยมีความรูแ้ ละสามารถดูแลตนเอง
ได้เพิม่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรทําการวิจ ัยในระยะยาว 6-12 เดือน
เพื่อติด ตามผลของการนํ าโปรแกรมการวางแผน
จําหน่ ายที่พ ฒ
ั นาขึ้นไปใช้ใ นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และผูป้ ่ วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ต่อไปและอาจ
ศึกษาตัวแปรอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่น คุณภาพชีวติ การ
กลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล เป็ นต้น
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