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ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านที่มีต่อระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จิตรศุภ์อรณ์    ดอนนาค  พย.บ., ส.ม.*

บทคัดย่อ

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ

โปรแกรมการเยี่ยมบ้านที่มีต่อระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย

เบาหวานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ�านวน 44 คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 22 คน โดยกลุ่ม

เปรียบเทียบได้รับบริการตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโครงการโดยการให้ความรู้ สร้างความตระหนักและการปฏิบัติตัว

โดยเน้นเกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวาน การใช้ยา การมารักษาตามนัด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ

สัมภาษณ์ความตระหนัก และแบบสัมภาษณ์การปฏิบัติ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ  Independent t-Test  และ One way  repeated measure ANOVA

 ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลีย่ของความตระหนกั ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่เปรยีบเทยีบ พบว่าก่อนการทดลองค่าเฉล่ีย

ของความตระหนักทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน  หลังทดลองทันทีและระยะติดตามผล พบว่าในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

มีค่าเฉลี่ยของความตระหนักและการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของ

ความตระหนกัและการปฏบิตัเิพิม่มากข้ึน และมากกว่ากลุม่เปรยีบเทยีบ ส่วนค่าเฉลีย่ของระดบัน�า้ตาลในเลอืดของผูป่้วยโรคเบาหวาน  

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับน�้าตาลในเลือดก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

ส่วนหลังการทดลองทันที และระยะติดตามผล พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  (p<0.05) โดยในกลุ่มทดลอง 

หลังทดลองทันที และระยะติดตามผลมีค่าเฉลี่ยของระดับน�้าตาลในเลือดลดต�่าลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรมก�รเยี่ยมบ้�น  ระดับน้ำ�ต�ลในเลือด   ผู้ป่วยเบ�หว�น 
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Abstract :

  The purposes of this quasi-experimental research aimed to study  the effect of home health care  

program  on blood sugar levels of diabetes mellitus patients in the Municipality Kalasin.  A sample included 

44 people which divided into  experimental group  and comparison group  of 22 persons. In the comparison group 

received knowledge as usual, and the experimental group  attended the program  which included    awareness  

and  practices about the  drug  for treatment. Instruments in this study were  awareness  questionnaire and 

a questionnaire on drug  for treatment  and  practices and blood sugar levels of diabetes mellitus patients.  

The data were analyzed by  using  percentage, standard deviation Independent t-test statistics and one way 

repeated  measure  ANOVA

           The results showed that the mean score of the drug awareness  between the experimental group 

and the comparison group. The testing mean score of awareness between  two groups  did not different. 

When compare between before, after and follow-up between the experimental group and  the  comparison 

group  had  found  that the mean score of awareness and practices had significantly different (p<0.05). 

The  experimental group had higher of a mean score of awareness and practice than  comparison group . 

The mean score of blood  sugar level between the experimental group  and the comparison group found 

that the average of blood sugar levels in both groups were not significantly different, and before, after and 

follow-up found significantly different (p<0.05), and  also found  that blood sugar level was lower than the 

comparison group. 
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 สถานการณ์ของโรคเบาหวานนับว่าเป็นปัญหาส�าคัญ

ในระดบัโลก รายงานขององค์การอนามยัโลกในปี 2551 พบว่า

มีจ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานจ�านวน 1.3 ล้านคน1 และ

จากการส�ารวจสุขภาพประชากรไทยในปี 2551-2552 พบว่า

ความชกุของโรคเบาหวานในคนอาย ุ15 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ

6.92 ซึง่ผูเ้ป็นเบาหวานทีส่ามารถควบคุมระดบัน�า้ตาลในเลอืด

ให้อยู่ในเกณฑ์รักษาทีเ่หมาะสมได้มเีพยีงประมาณ ร้อยละ 40 

เท่านัน้ ส่วนอตัราการเข้าพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลของผู้ป่วย

โรคเบาหวานยงัพบว่ามแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ1 ผูป่้วยโรคเบาหวาน

ที่มีน�้าตาลในเลือดสูงอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่อ

อวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาทตามมา 3 สถิติ

ในปี 2554 พบว่า มีภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชนดิที ่ 2 ดงันี ้คอื ภาวะแทรกซ้อนทางตาร้อยละ 23.7 ทางไต

ร้อยละ 38.3  ทางเท้าร้อยละ 21.0 ทางหัวใจและหลอดเลือด

ร้อยละ 5.3 และถูกตัดขาร้อยละ 0.45 มีผู้ป่วยเบาหวานเข้า

นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จ�านวน 698,720 ครั้ง  คิดเป็นอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน

เป็น 1,081.25 ต่อแสนประชากร และ นอกจากนี้ ในปี 2557 

ยังพบว่า มีประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด

จ�านวน 11,389 ราย เฉลี่ยวันละ 32 คน ซึ่งคิดเป็นอัตราตาย

ด้วยโรคเบาหวานเท่ากบั 17.53 ต่อแสนประชากร1 ในปี 2557 

สถิติส�านักการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีอัตรา

ความชุกโรคเบาหวาน 5022.71 ต่อแสนประชากร ซึ่งผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ที่ขึ้นทะเบียนโรคเบาหวานและได้รับการรักษา

แล้ว สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด ได้ตามเกณฑ์การ

รักษาดังนี้คือ ร้อยละ34.4  36.45 และ 33.21 ในปี พ.ศ. 2556 

2557 และ 2558 ตามล�าดับ4 จะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาผู้ป่วย

โรคเบาหวานนั้นเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องหาแนวทางพัฒนาต่อไป

  โรคเบาหวานเกิดจากตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลิน

ได้น้อย หรือไม่ได้เลย ฮอร์โมนชนดิน้ีมหีน้าทีค่อยช่วยให้ร่างกาย

เผาผลาญน�้าตาลให้เป็นพลังงาน เมื่ออินซูลินในร่างกายไม่พอ 

หรือมีพอแต่ใช้ไม่ได้ น�้าตาลก็ไม่ถูกน�าไปใช้ จึงเกิดการคั่งของ

น�้าตาลในเลือด และอวัยวะต่างๆ เมื่อน�้าตาลคั่งในเลือดมาก ๆ 

ก็จะถูกไตกรองออกมาในปัสสาวะ ท�าให้ปัสสาวะหวาน หรือ 

มีมดขึ้นได้ จึงเรียกว่า เบาหวาน และโรคนี้มักมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับกรรมพันธุ์ กล่าวคือ มักมีพ่อแม่ หรือญาติพี่น้อง เป็นโรคนี้

ด้วย นอกจากน้ียังอาจมีสาเหตุอย่างอื่นเช่น อ้วนเกินไป หรือ

กินหวานมากๆ จนอ้วนก็อาจเป็นเบาหวานได้ 5 ในปัจจุปัน

เบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดแต่ควบคุมโรคได้โดยการ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียง

ปกติให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนทีจ่ะเกดิขึน้ การใช้ยาลดระดบัน�า้ตาลในเลือดทีถ่กูต้อง

ทั้งปริมาณ ชนิดของยาและการรับประทานยาตรงเวลาตาม

แพทย์ส่ัง การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานก็เป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่ส�าคัญเพราะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการกระท�าเพื่อ

การดูแลตนเอง6 ผลการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตาม การปฏิบัติตัว

ของผู้ป่วยโรคเบาหวานเกี่ยวกับการใช้ยารักษายังพบว่าปฏิบัติ

ตวัไม่ถกูต้อง การสนทนากลุม่ในปัญหาการใช้ยารกัษาอย่างต่อเน่ือง 

พบว่าพฤติกรรมการรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง พอทุเลาลง

ก็เลิกรับประทาน เพราะคิดว่าหายจากโรคแล้ว จึงเป็นปัจจัย

หนึง่ทีส่่งผลให้การรกัษาไม่ได้ตามเป้าหมาย7 และผลการทบทวน

วรรณกรรมแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ท�าให้

ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพได้แก่ 

มีการสนับสนุนในการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน ร่วมกับการ

ให้ความรูแ้ก่ผู้ป่วยและญาต ิการให้ค�าปรกึษาแบบสร้างแรงจงูใจ

ให้การสนับสนุนให้สื่อการเรียนรู้1  

 การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน เป็นบริการสาธารณสุข

เชิงรุกที่ใช้บ้านของประชาชนเป็นสถานบริการ  มีทีมเจ้าหน้าที่

ด้านสาธารณสขุให้การสนบัสนนุแนะน�าช่วยเหลอืให้ความรูแ้ก่

ผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเองทางด้านสุขภาพอนามยั 

โดยมีเครือข่ายติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เม่ือเกิดภาวะ

ฉุกเฉินหรืออันตราย ท�าให้เกิดเครือข่ายสุขภาพครอบครัว

และชุมชน ญาติพี่น้องก็จะเข้าใจภาวะเจ็บป่วยให้ความสนใจ

ดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ผู้ป่วยและครอบครัวให้ความร่วมมือในการ

รักษาท�าให้ฟื้นหายเร็ว การรักษาได้ผลดี ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น8  ในการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น การ

ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติร่วมกับการติดตามเยี่ยมบ้าน คอย

กระตุ้นเตือนทบทวนความรู้ในส่วนที่ยังไม่เข้าใจเป็นระยะๆ 

ท�าให้ผลการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ผลดียิ่งขึ้น9

 โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์โดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

กลุ ่มงานเวชกรรมสังคม ได ้จัดบริการเย่ียมบ้านส�าหรับ
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การดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ ่มผู ้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน 

สถิติในปี 2557 พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายการรักษามีเพียงร้อยละ 

30.20 เท่านั้น  ซึ่งเมื่อเทียบกับสถิติของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี 

2557 มีผู ้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือดได้ตามเกณฑ์เป้าหมายการรักษาเพียงร้อยละ 36.45  

จะเห็นได้ว่าต้องมีการพัฒนาหาแนวทางเพื่อดูแลผู้ป่วยโรค

เบาหวานต่อไป

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้

ศกึษาค้นคว้า คดิค้นโปรแกรมการเย่ียมบ้านผูป่้วยเบาหวานขึน้

เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องโรค

เบาหวานเชิงรุก มีการติดตามลงเยี่ยมบ้าน ซึ่งคาดว่าจะส่งผล

ให้ผู้ป่วยมคีวามตระหนกัรูแ้ละดแูลสขุภาพตนเองทีบ้่านได้ดขีึน้ 

มีการปฏิบัติตัวได้ดีย่ิงขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและ

ครอบครัวและเป็นผลดีต่อหน่วยงานและประเทศชาติ 

วัตถุประสงค ์ 

         1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตระหนัก และการ

ปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบ

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับน�้าตาลในเลือด

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

 3. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผู้ป่วยเบาหวานทีไ่ด้รับ

โปรแกรมการเยี่ยมบ้าน

กรอบแนวคิดการวิจัย

การบริการตามระบบปกติ

ความพึงพอใจ 

          1. ความตระหนัก

          2. การปฏิบัติตัว

          3. ระดับน้�าตาลในเลือด โปรแกรมการเยี่ยมบ้าน

   1. แผนการสอน ให้ความรู้เรื่อง

โรคเบาหวานรายกลุ่มในชุมชนและ

กิจกรรมกลุ่ม

   2. แผนการเยี่ยมบ้าน 

   3. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 เป็นการวิจยักึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Research) 

แบบสุ่มสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง(Pre test – 

Post test design) เก็บข้อมูล 3 ระยะ คือก่อนทดลอง หลัง

ทดลองทันที และระยะติดตาม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  ที่อาศัย

อยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ทัง้เพศหญงิและเพศชาย  และ

ได้รับการรักษาโรคเบาหวานด้วยยาชนิดรับประทาน

         กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้  ได้ใช้สูตรค�านวณ

ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง เพ่ือเปรยีบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร 

2 กลุม่ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั10  ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างกลุม่ละ 12 คน 

แต่ผู้ศึกษาเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างมากขึ้นคือ จ�านวน 44 คน โดย

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ�านวน 22 คน และกลุ่ม

เปรียบเทียบจ�านวน 22 คน 

 เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 1). เป็นผู้มีความ

สมคัรใจยนิยอมเข้าร่วมโครงการ  2). มอีายุระหว่าง  50 -79 ปี      

3). ได้รบัการวนิจิฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 

(ใช้ยาชนิดรับประทาน)  4). มีระยะเวลาป่วยด้วยโรคเบาหวาน

อย่างน้อย 4 ปี  5). มีสติสัมปชัญญะดี  พูดคุยสื่อสารรู้เรื่อง  

6). สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 7). 

มีผลตรวจระดับน�้าตาลในเลือดมากกว่า 150 mg%   

   การคัดเลือกเข้ากลุ่ม  โดยใช้วิธีจับคู่เข้ากลุ่ม เลือก

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน 



64
ว า ร ส า ร โ ร ง พ ย า บ า ล น ค ร พ น ม

NAKHONPHANOM HOSPITAL JOURNAL

Volume 4 No. 1

 เกณฑ์คัดเลือกออก  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการเยีย่มบ้าน 

ประกอบด้วย 1) แผนการสอนให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน

รายกลุม่และกจิกรรมกลุม่โดยจดัในชุมชน  2) แผนการเยีย่มบ้าน  

ตารางก�าหนดเวลาการติดตามเยี่ยมครอบครัวของผู ้ป่วย

เบาหวาน  3) คู่มือการดูแลตัวเองส�าหรับผู้ป่วยเบาหวานและ

การจดบันทึก  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ

บนัทกึผลการตรวจระดบัน�า้ตาลในเลือด  แบบสัมภาษณ์ทีผู้่วจิยั

สร้างขึ้นเองได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความตระหนักเป็นค�าถาม

แบบประมาณค่า (Rating scale) แบบ  5 ตัวเลือก แบบ

สมัภาษณ์การปฏบิตัเิป็นค�าถามแบบประมาณค่า (Rating scale) 

แบบ 4 ตัวเลือก แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจโปรแกรม

การเยี่ยมบ้านเป็นแบบประมาณค่า(Rating scale) 5 ตัวเลือก 

ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์ได้แก่ เครื่องกลูโคสมิเตอร์   

(Capillary blood glucose monitoring, CBG) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 การสร้างเครื่องมือในการทดลองคือ แผนการสอนให้

ความรู้การดูแลตนเอง ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองจากการศึกษา

ค้นคว้าทบทวนหลักการทางวิชาการ โดยได้รับการตรวจสอบ

ความตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคณุวุฒ ิ 3 ท่าน และการน�าไป

ทดลองใช้กับผู ้ป่วยเบาหวานจ�านวน 10 คน และได้น�ามา

ปรบัปรุงแก้ไขก่อนการน�าไปทดลองใช้จรงิ เครือ่งมือเก็บรวบรวม

ข้อมูลตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มี

ความเชี่ยวชาญด้านการท�าวิจัย ด้านการรักษาโรคเบาหวาน 

และการพยาบาลเวชปฏิบัติ  ผู้ศึกษาได้น�ามาปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะและน�าไปทดลองใช้ก่อนกับกลุ่มผู ้ป่วย

เบาหวานในชุมชน 20 คน ได้น�ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟาครอนบาคของความตระหนักเท่ากับ 0.85  การปฏิบัติ

เท่ากับ 0.75 

การด�าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยนัดหมายผู้ป่วยเบาหวานที่มีคุณสมบัติที่ก�าหนด

และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งผู้ดูแลสุขภาพ ซึ่งผู้วิจัย

ได้ประชุมชี้แจง และตกลงกติกากลุ่มร่วมกัน หลังจากนั้นจึง

จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามแผนการสอน แจกคู่มือดูแลตนเอง

ส�าหรับผู้ป่วยเบาหวานและสอนวิธีการใช้ มีการแลกเปล่ียน

เรยีนรู ้และวางแผนการเยีย่มบ้านร่วมกนั ใช้เวลา 1 วนั  หลังจาก

ให้ความรู้แล้วก็ติดตามเยี่ยมบ้านตามแผนการเยี่ยมบ้าน คือ 

หลังให้ความรู้สัปดาห์ที่ 1  และสัปดาห์ที่ 6 เก็บข้อมูล 3 ระยะ 

คือ ก่อนทดลอง  หลังทดลองทันที ระยะติดตามผล

การวิเคราะห์ข้อมูล
 เมือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว ผูว้จิยัได้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล และน�าข้อมูลมา

วิเคราะห์ 1). ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  

ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)  2). เปรยีบเทยีบ

ความตระหนัก การปฏิบัติ และระดับน�้าตาลในเลือดภายใน

กลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนทดลอง  หลังทดลองทันที  และระยะ

ติดตามผล โดยใช้ด้วยสถิติ One  way repeated measure 

ANOVA 3). เปรียบเทียบความตระหนัก การปฏิบัติ และระดับ

น�้าตาลในเลือด ก่อนทดลอง หลังทดลองทันที และระยะ

ติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้

สถติ ิIndependent T-test  4). ความพงึพอใจ วิเคราะห์รายข้อ

ด้วยร้อยละ ให้คะแนน หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD)  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  ด้วย One 

sample t- test

การพิทักษ์สิทธิตัวอย่าง 

   ผูว้จิยัได้จดัท�าเอกสารพทิกัษ์สทิธิ ์ เพือ่ใช้ในการพิทกัษ์สทิธิ์

ของผูป่้วย  โดยชีแ้จงวตัถปุระสงค์และขอความร่วมมอืจากผูป่้วย

เบาหวาน การตดัสินใจตอบรบัหรอืปฏเิสธในการเข้าร่วม  การศกึษา

ครั้งนี้ไม่มีผลต่อการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับและสามารถถอนตัวได้

ตลอดเวลา เมื่อผู้ป่วยยินยอมจึงให้ลงชื่อในเอกสารพิทักษ์สิทธิ์ 
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ผลการวิจัย
 

ข้อมูลส่วนบุคคล   

 ผูป่้วยเบาหวานทัง้สองกลุม่ส่วนมากเป็นเพศหญงิร้อยละ 

63.60 เพศชายร้อยละ 36.40 เท่ากัน อายุเฉลี่ย 61 ปี ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD= 2.01)  สถานภาพสมรสคู่เป็นส่วนมาก

ร้อยละ 68.20 หม้ายและแยกกันอยู่ร้อยละ 18.20 โสดร้อยละ

2.30 การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนมากร้อยละ 

81.80  จบมธัยมศกึษาร้อยละ 18.20  ระยะเวลาป่วยเฉลีย่ 6 ปี 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD= 2.01) การมีคนคอยดูแลร้อยละ 

81.80 และไม่มคีนคอยดแูลร้อยละ18.20  ทัง้สองกลุ่มเหมอืนกนั 

ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วย จ�าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการป่วย การมีคน

คอยดูแล

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง(n=22) กลุ่มเปรียบเทียบ(n=22)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ 

 ชาย      8 36.4 8 36.4

 หญิง 14 63.6 14 63.6

2. อายุ 

 ค่าเฉลี่ย, S.D. 61 6.09 61 6.09

          อายุต�่าสุด , สูงสุด  50 72 50 72

3. สถานภาพสมรส 

       โสด            1  4.5 1 4.5

 สมรส/คู่ 15 68.2 15 68.2

 หม้าย 4  18.2 4 18.2

 หย่า / แยก 2  9.1 2 9.1

4. การศึกษา  

          ประถมศึกษา    18 81.8 18 81.8

          มัธยมศึกษา 4  18.2 3 13.6

          อนุปริญญา 0           0.0          1 4.5

5. ระยะเวลาที่ป่วย (ปี)  

         ค่าเฉลี่ย, S.D. 6  1.98 6 1.98

          ระยะเวลาต�่าสุด, สูงสุด 4  10 4 10

6. การมีผู้ดูแล  

 ไม่มีผู้ดูแล           4  18.2 4 18.2

 มีผู้ดูแล 18 81.8 18 81.8 
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การเปรียบเทียบความตระหนัก การปฏิบัติ ระดับน�้าตาลในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

         ผลการเปรียบเทียบก่อนทดลอง พบว่า ความตระหนัก การปฏิบัติ และระดับน�้าตาลในเลือด ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความตระหนัก การปฏิบัติ และระดับน�้าตาลในเลือด ก่อนทดลอง

ตัวแปร จ�านวน X S.D. t p

ความตระหนัก

     ก่อนทดลอง กลุ่มทดลอง 22 4.01 0.38 1.08 0.27

  กลุ่มเปรียบเทียบ 22 3.90 0.33

การปฏิบัติตัว

    ก่อนทดลอง กลุ่มทดลอง 22 2.71 0.37 1.09 0.28

  กลุ่มเปรียบเทียบ 22 2.60 0.30

ระดับน�้าตาลในเลือด

    ก่อนทดลอง กลุ่มทดลอง 22 160.68 15.21 -0.24 0.81

  กลุ่มเปรียบเทียบ 22 161.77 14.85

  

 ผลการเปรียบเทียบหลังทดลองทันที และระยะติดตามผล พบว่า ความตระหนัก การปฏิบัติ และระดับน�้าตาลในเลือด 

ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความตระหนัก การปฏิบัติ และระดับน�้าตาลในเลือด หลังทดลอง

ตัวแปร จ�านวน X S.D. t p

ความตระหนัก

 หลังทดลองทันที กลุ่มทดลอง 22 4.70 0.21 9.91       0.001*

 (สัปดาห์ที่ 1)  กลุ่มเปรียบเทียบ  22 3.92 0.31

 ระยะติดตามผล กลุ่มทดลอง 22 4.70 0.29 8.66 0.001*

 (สัปดาห์ที่ 6) กลุ่มเปรียบเทียบ 22 3.93 0.30

การปฏิบัติตัว

 หลังทดลองทันที กลุ่มทดลอง 22 3.53 0.21 10.50       0.001*

 (สัปดาห์ที่ 1)  กลุ่มเปรียบเทียบ  22 2.65 0.34

 ระยะติดตามผล กลุ่มทดลอง 22 3.54 0.33 8.77 0.001*

 (สัปดาห์ที่ 6) กลุ่มเปรียบเทียบ 22 2.67 0.33
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ตารางที่ 3 (ต่อ)  การเปรียบเทียบความตระหนัก การปฏิบัติ และระดับน�้าตาลในเลือด หลังทดลอง

ตัวแปร จ�านวน X S.D. t p

ระดับน�้าตาลในเลือด

 หลังทดลองทันที กลุ่มทดลอง 22 152.55 14.05 -1.20   0.05 

 (สัปดาห์ที่ 1)  กลุ่มเปรียบเทียบ  22 161.18 14.67

 ระยะติดตามผล กลุ่มทดลอง 22 144.23 13.85 -4.17 0.001*

 (สัปดาห์ที่ 6) กลุ่มเปรียบเทียบ 22 162.14 14.65

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน

             หลังทดลองส�ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ น�ามาทดสอบตามเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ด้วย One  Sample t-test  

พบว่า ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ป่วยมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหา

ความรู้ในระดับมากที่สุดร้อยละ 86 และน้อยที่สุดคือด้านการนัดหมายเวลาพอใจมากถึงมากที่สุดร้อยละ77.20 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน

กิจกรรม
มากๆ มาก ปานกลาง น้อย

n % n % n % n %

  1. ความรู้ที่ได้รับ 19 86.40 3 13.60 0 0 0 0

 2. การเยี่ยมบ้าน/การจัดกิจกรรมรายกลุ่ม 13 59.10 9 40.90 0 0 0 0

 3. การช่วยเหลือของทีมอาสาสมัครสาธารณสุข 12 54.50 9 41.00 1 4.50 0 0

 4. ความสามารถของพยาบาล 17 73.30 5 22.70 0 0 0 0

 5. การใช้คู่มือการดูแลตัวเอง 14 63.60 8 36.40 0 0 0 0

 6. การนัดหมาย ตรงต่อเวลา  1 4.50 16 72.70 5 22.80 0 0

 7. ระยะเวลาในการเยี่ยม 15 68.20 7 31.8 0 0 0 0

 8. บรรยากาศในการเยี่ยมบ้าน 15 68.20 7 31.8 0 0 0 0

 9. ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข  7 31.80 7 31.80 8 36.40 0 0

 10. พึงพอใจในภาพรวม 14 63.60 8 36.40 0 0 0 0
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สรุปและอภิปรายผล
      การศกึษาคร้ังนี ้ ผลการเปรยีบเทยีบความตระหนักและ

การปฏิบัติตัวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลัง

การทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับโปรแกรม

การเยีย่มบ้านโดยการให้ความรู ้ การมีส่วนร่วมในกจิกรรมกลุม่ 

มีปัจจัยสนับสนุนและมีแรงสนับสนุนทางสังคมได้รับการเยี่ยม

บ้านกระตุน้เตอืนเป็นระยะแรกไม่ห่างกนัมากท�าให้ผูป่้วยเบาหวาน

เกิดการเรียนรู ้ ท�าให้มีความตระหนักและมีการปฏิบัติตัว

ต่อการรักษาเพิ่มมากขึ้น11,12  ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับ

น�้าตาลในเลือดหลังการทดลองระดับน�้าตาลแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในกลุ่มทดลองพบว่า ระดับ

น�า้ตาลในเลอืดลดต�า่ลงตามล�าดบั โดยค่าเฉล่ียของระดบัน�า้ตาล

ในเลือดก่อนทดลองเท่ากับ168.68 (SD=15.21) หลังทดลอง

ทันทีลดลงเหลือ 152.55 (SD=14.05) ระยะติดตามลดลง

เหลือ 144.23 (SD=13.85) อภิปรายได้ว่าผู้ป่วยเบาหวานที่

ได้รับการเยี่ยมบ้าน ท�าให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดความตระหนัก

และมีการปฏิบัติตัวเพิ่มมากขึ้นจะท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือด

ลดลง13 ในการเยี่ยมบ้านให้ค�าปรึกษาในการดูแลตนเอง ผู้ป่วย

เบาหวานมีความรู้และการปฏิบัติตัวเพิ่มขึ้นและมีค่าเฉลี่ย

ระดับน�้าตาลในเลือดลดลง14,15 ในการส่งเสริมสุขภาพการดูแล

ตนเอง สนทนากลุ่ม และการเยี่ยมบ้าน ส่วนคะแนนความ

พงึพอใจนัน้พบว่า ผูป่้วยเบาหวานทีไ่ด้รบัการเยีย่มบ้านมคีวาม

พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 โดยพอใจด้านความรู้มากที่สุด 

น้อยที่สุดคือด้านการนัดหมายตรงเวลาเนื่องจากพยาบาลและ

ผู้ป่วยเบาหวานเองมีภาระกิจต้องท�าในวันนัดหมายจึงมีการ

เลื่อนนัดหมาย โดยมีทั้งทีมพยาบาลเลื่อนเอง อาสาสมัคร

สาธารสุขและผู้ป่วยเบาหวานเลื่อนอภิปรายว่าการนัดหมาย

ควรมกีารยดืหยุน่ตามความเหมาะสมในการเยีย่ม เน้นผูร้บับรกิาร

เป็นศูนย์กลาง

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ ควรมีการเยี่ยมบ้านเพื่อเพิ่ม

ทักษะการจัดการตัวเองเพื่อควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดใน

ระยะยาว  ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและ

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้ป่วยเบาหวานให้มากขึ้น และ

ควรพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ

ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในระยะยาว โปรแกรมการ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยมีความความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ควร

มีการน�าไปพัฒนาปรับใช้ในกรณีต้องดูแลอย่างเคร่งครัดใน

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน�้าตาลในเลือดสูง

กิตติกรรมประกาศ
     การศึกษาครัง้นีส้ามารถลุล่วงด้วยดผู้ีวิจยัขอขอบพระคณุ 
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