
ชื่อเร่ือง : “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดแูลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและญาติ” 
 
ผู้ศึกษา : นางทศันียา  ศิริ   โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบอน 
 
ความเป็นมา :  เบาหวานเป็นโรคไมต่ิดตอ่ท่ียงัรักษาไมห่าย มีอตัราการเกิดสงู และมีโรคแทรกซ้อนท่ี

รุนแรง เป็นปัญหาสาธารณสขุท่ีส าคญัของประเทศ  การควบคมุเบาหวานได้ดีจะสามารถ ลดอตัราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยเบาหวานท่ีสามารถดแูลตนเองได้  การควบคมุเบาหวานจะดีขึน้ ลดความพอการ การ
ต้องอยู่ในโรงพยาบาล  แตผู่้ป่วยสว่นใหญ่ยงัขาดความรู้และทกัษะในการดแูลตนเอง เน่ืองจากหลายสาเหต ุ
เช่น ไมเ่คยได้รับค าแนะน าในการปฏิบตัิตวั ไมม่ีความรู้เร่ืองโรค เร่ืองอาหาร การใช้ยา การตรวจปัสสาวะ ตรวจ
เลือด ไมท่ราบถึงโรคแทรกซ้อน ความส าคญัของการควบคมุท่ีจะให้ผลดีระยะยาว หรือมีความเช่ือท่ีไมถ่กูต้อง 
วิธีการแก้ไขคือการจดัให้มีการอบรมอย่างมีระบบท่ีถกูต้อง ตอ่เน่ืองอย่างสม ่าเสมอ ร่วมกบัการรักษา 

ในปัจจบุนัสิ่งท่ีขาดมากในการรักษาโรคเบาหวานคือ ระบบการให้สขุศกึษาแก่ผู้ป่วย ทัง้นี ้
เพราะแพทย์ผู้รักษายงัไมเ่ข้าใจระบบ หรือการให้การศกึษา แพทย์มีผู้ป่วยมากเกินไป ขาดบคุลากรท่ีจะให้
ค าแนะน า ขาดการสนบัสนนุวิชาการจากผู้เช่ียวชาญ ขาดการสนบัสนนุจากผู้บริหาร และท่ีส าคญัคือ ยงัไมม่ี
คูม่ือมาตรฐานในการให้การศกึษา ขาดคูม่ือท่ีจะอบรม 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา :  

1. เพ่ือให้ญาติ และผู้ป่วย มีความรู้ ทกัษะ ท่ีจะสามารถดแูลตนเองได้ และเป็นความ
รับผิดชอบโดยตรงของผู้ป่วยท่ีจะดแูลตนเอง 

2. ลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อน การอยู่โรงพยาบาล และความพิการจากโรคเบาหวาน 
3. เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี

 
การด าเนินงาน :  

 ด าเนิน การดแูล ผู้ป่วนท่ี บ้าน  และติดตามเย่ียมอย่างตอ่เน่ือง  ตามแผนการเย่ียมครอบครัวผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ดงันี ้
 

ครัง้ท่ี วัตถุประสงค์ของการเยี่ยม หมายเหตุ 
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1. สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งพยาบาลกบั     ครอบครัวผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีจะศกึษา 

 
เป็นขัน้ตอนสร้างความเช่ือถือ
ไว้วางใจเกิดทศันคติท่ีดีตอ่
พยาบาลเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือมากท่ีสดุและเป็น
ขัน้ตอนรวบรวมข้อมลู 

2. 1.สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งพยาบาลกบัครอบครัวผู้ป่วย
โรคเบาหวาน (ตอ่) 

2.เพ่ือ ศกึษาข้อมลูทัว่ไป , ประวตัิการเจ็บป่วย, ประวตัิการ
รักษา 
3.ตรวจร่างกายโดยละเอียดเพ่ือประเมินภาวะสขุภาพ ภาวะ
เครียดของผู้ป่วยและครอบครัว 

3. เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยและ   ครอบครัว 
เก่ียวกบัโรคเบาหวานและการปฏิบตัิตวั 
เพ่ือน าไปวางแผนในการเย่ียมครัง้ตอ่ไป 

4. 1.ให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัวเร่ืองโรคเบาหวาน 

การดแูลตนเองท่ีถกูต้อง 
2 สง่เสริมการปฏิบตัิตวัท่ีถกูต้อง 

 

5.  1.ให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัวเร่ืองโรคเบาหวาน       การดแูล
ตนเองท่ีถกูต้อง (ตอ่) 
2.ติดตามผลการปฏิบตัิตวัท่ีถกูต้อง 

 

6. 1.สง่เสริมการรักษาสขุภาพท่ีถกูต้อง 
2.สง่เสริมสขุภาพจิต ให้ก าลงัใจแก่ผู้ป่วยและญาติ 
3. ติดตามผลการปฏิบตัิตวัท่ีถกูต้อง 

 

7. เพ่ือ ติดตามประเมินผลโดยรวม  

8. เพ่ือวางแผนสิน้สดุการดแูล  

 
สรุปผลการศึกษา :  ผู้ป่วยหญิงไทยสงูอายวุยั  59 ปี รูปร่างคอ่นข้างอ้วนผิวด าแดง ได้รับการวินิจฉยั

เป็นโรคเบาหวานมา 3 ปี  จากการซกัประวตัิผู้ ป่วย  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอยู่ไมด่ีพอ ยงัปฏิบตัิ
ตวัไมถ่กูต้องเก่ียวกบัการรักษาท่ีตอ่เน่ืองการควบคมุอาหารและการรับประทานยา มีภาวะ ช็อก หมดสติ
เน่ืองจากภาวะ Hypoglycemia เพ่ือนบ้านมาพบ จึงได้มาเรียกเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยัไปช่วยได้ทนั โดยการ
ตรวจ Blood Glucose  ได้  25 mg/dl    ให้การรักษาโดยฉีดกลโูคส 50 ml.   เข้าเส้นเลือดด า  ผู้ป่วยเร่ิมมีสติ 



3 
 

3 

 

จึงน าสง่ตอ่โรงพยาบาลโดยหน่วยแพทย์ฉกุเฉินส าโรง  และ นอนรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลส าโรง  3 วนั และได้สง่
ตอ่ให้พยาบาลติดตามเย่ียมบ้าน ซึ่งในการติดตามเย่ียมบ้านนัน้ พยาบาลผู้ดแูลจะต้องมีการวางแผนในการ
เย่ียมบ้านร่วมกบัญาติและผู้ป่วย เพ่ือมิให้ผู้ป่วยเกิดภาวะน า้ตาลในเลือดต ่า และโรคภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ให้
ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานการดแูลการปฏิบตัิตนท่ีถกูต้องเร่ืองโภชนาการ การออกก าลงักาย การใช้ยาท่ีถกูต้อง
เพ่ือป้องกนัการได้รับยาเกินขนาดจะท าให้เกิดน า้ตาลในเลือดต ่า หรือการได้รับยาไมไ่ด้ตามขนาดท่ีแพทย์
ก าหนดให้ ก็จะท าให้แผนการรักษาไมม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การป้องกนัภาวะแทรกซ้อน  และการ
เข้ารับบริการตรวจรักษา  ซึ่งถ้าผู้ป่วยได้รับความรู้ในสว่นนีท่ี้ถกูต้อง และสามารถน าไปปฏิบตัิตนได้ถกูต้อง ก็
จะเป็นผลดีแก่ตวัผู้ป่วยเอง  ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสขุ 

บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอแนะ :  ในสภาวะปัจจบุนัวิถีการด าเนินชีวิตแบบไทยเปลี่ยนไป การ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมมิได้เกิดแคช่มุชนเมือง แตย่งัคืบคลานมาสูส่งัคมชนบท ผู้คนต้องท ามาหากิน
เพ่ือปากท้อง เวลาใสใ่จสขุภาพมีน้อยลง   ความเจริญทางวตัถนิุยมสมยัใหม ่ท าให้ผู้คนเกิดภาวะความเครียด 
วิตกกงัวล แนวโน้มของคนสว่นใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสขุภาพท่ีไมเ่หมาะสม มีอปุนิสยัการบริโภคในลกัษณะ
สง่เสริมให้น า้หนกัตวัเพ่ิมขึน้ และออกก าลงักายน้อยลง ท าให้คณุภาพชีวิตท่ีทกุคนปรารถนานบัวนัจะลด
น้อยลง  

การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีมีหลายองค์ประกอบ สว่นท่ีส าคญัท่ีสดุคือเร่ืองของสขุภาพ  โรค เบาหวานถือ
เป็นโรคเรือ้รังรักษาไมห่าย  มีคา่ใช้จ่ายในด้านการรักษาสงูเป็นภาระของประเทศ สว่นท่ีเป็นภาระของผู้ป่วย
และครอบครัวคือคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจรักษา คา่อาหาร และอ่ืนๆอีกมากมาย ก่อให้เกิดความเครียด
เน่ืองจากการเจ็บป่วยและภาวะทางการเงิน การปฏิบตัิตนท่ีถกูต้องเหมาะสมจะท าให้ด าเนินชีวิตได้ปกติสขุ มี
ชีวิตท่ียืนยาว  ลดภาระคา่ใช้จ่าย แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ผู้ป่วยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตประจ าวนัไปบ้าง  
ซึ่งในสว่นนีเ้องท่ี เป็นบทบาทส าคญัของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุและพยาบาลท่ีปฏิบตัิงานในชมุชน ซึ่งเป็นผู้
ใกล้ชิดกบัผู้ป่วยมากท่ีสดุ จะต้องมีการติดตามเย่ียมบ้านประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติ เพ่ือ
น ามาวางแผนแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมถ่กูต้องเหมาะสมของผู้ป่วยเป็นรายบคุคล  วตัถปุระสงค์
ของการเย่ียมบ้านคือ เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ ทกัษะ ท่ีจะสามารถดแูลตนเองได้ ได้แก่  ความรู้
เก่ียวกบัโรคเบาหวาน  การป้องกนัภาวะแทรกซ้อน  อาหาร  และการใช้ยา การดแูลตนเองขณะเจ็บป่วย  มี การ
เลือกบริโภคอาหารท่ีพอเหมาะ  การออกก าลงักายสม ่าเสมอ  การลดความเครียด  และการดแูลรักษาสขุภาพ
เท้า ลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อน การเข้าและออกโรงพยาบาลบ่อยๆ และความพิการจากโรคเบาหวาน    
การให้ครอบครัวมีสว่นร่วมในการดแูลสขุภาพผู้ป่วย  สง่เสริมสขุภาพจิตแก่ผู้ป่วย และครอบครัว ท าให้ผู้ป่วยมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 


