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กรณีศึกษาฉบับนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี
ภาวะแทรกซอนทางตา คือ โรคเบาหวานขึ้นตา มีการศึกษาผูปวยอยางละเอียด ทําให
ทราบวาผูปวยขาดการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม จึงไดติดตามดูแล
เยี่ยมบานตอ 2 ครั้ง เพื่อสงเสริมใหผูปวยสามารถดูแลตนเองไดตามเหมาะสม และให
ครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยดวย  

โดยมีการประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มและแนวคิดการเพิ่มพลัง
อํานาจสุขภาพมาประยุกตใชในการดแูลผูปวย เพื่อใหการพยาบาลที่ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 

อุษา  ทัศนวิน 
ผูจัดทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กรณีศึกษาผูปวยตามกรอบทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม 
                                 
1.  ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ-สกุล นางฉลวย  บวัออน  อาย 69 ป    
เพศ หญิง  อาชีพ  - ศาสนา  พุทธ    
ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปที่ 4 รายได  2,000 บาทตอเดือน  
ที่อยู 25/98   ซ.คุณหญิงสมจีน   ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
รับไวในความดูแลวันที่    4   เมษายน 2549  Tel. 03-0516590    
 

2.  อาการสําคัญ 
ตามัวทั้ง 2 ขาง เปนมา 3 เดือน 

 

3.  ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน 
 4ปกอนมารพ.มีอาการใจสั่น หิวบอย ปสสาวะบอย น้ําหนักลด จึงไปขอตรวจรางกายที่รพ.

ธรรมศาสตร ผลเปนโรคเบาหวาน ไดยากนิ อาการดีขึ้น 
 3 เดือนกอนมา มีอาการตามัวทั้ง 2 ขาง มองภาพไมชัดเจน ซ้ือยาหยอดตาเอง อาการไมดี

ขึ้น มีอาการชาปลายมือปลายเทา และเวียนศีรษะรวมดวย จึงมาโรงพยาบาล 
 

4.  ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 
4.1 การเจ็บปวย 
 ไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงใด ๆ ไมมีประวัตแิพยาหรืออาหาร 
 
4.2 การผาตดั 
 ไมเคยผาตัดใด ๆ และไมเคยไดรับอุบัติเหตุรายแรงใด ๆ 
 
5.  การประเมินภาวะสุขภาพอนามัยของครอบครัว (โครงสรางและหนาที่) 

หัวขอในการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยครอบครัว แบงเปน 
1. ขอมูลทั่วไป 
2. โครงสรางครอบครัว 
3. หนาที่ครอบครัว 
 



1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ช่ือหัวหนาครอบครัว นางฉลวย บัวออน 
1.2 ที่อยู 25/98 ซ.วัดคุณหญิงสมจีน ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
1.3 ลักษณะของครอบครัว เปนครอบครัวขยาย 
1.4 สมาชิกในครอบครัว 
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1.5 วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณ ี

 สมาชิกทุกคนในครอบครัวเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ใชภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธ 
 สมาชิกทุกคนไมมีความขัดแยงเกีย่วกับความเชื่อ 
 การปฏิบัติศาสนกิจของครอบครัว ทําบุญตักบาตรตามเทศกาลสําคัญ เชน วันปใหม วัน

สงกรานต วันเขาพรรษา รวมเขาพิธีทอดกฐนิผาปาอยางสม่ําเสมอ 
 
 



1.6 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 สมาชิกทุกคนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายไดแนนอน รายจายในครอบครัวทุกคนชวยกันรวม

รับผิดชอบ  ครอบครัวมีแหลงสนับสนุนดานการเงิน คือ ผูปวยไดรับเงินชวยเหลืองบชรา
เดือนละ 300 บาท จากเทศบาลตําบลทาโขลง แตไดรับเปนงวด ๆ ละ 6 เดือน เปนเงิน 
18,000 บาท โดยโอนเงนิเขาบัญชีผานทางธนาคารกรุงไทย 

 ตําแหนงหนาที่การงานของสมาชิกในครอบครัว บุตรชาย มีตําแหนงเปนหัวหนาแผนก 
ลูกสะใภ มีตําแหนงเปนพนกังานบริษัทรายเดือน 

 บุคคลที่ครอบครัวตองอุปการะ สงเสีย คือ หลานสาว ด.ญ. หนูเล็ก  รุจนิาถ 
 ครอบครัวไมมีปญหาดานการเงิน รายไดรายจายสมดุล 
 เครื่องอํานวยความสะดวกในครัวเรือน เชน ตูเย็น 1 เครื่อง พัดลมตั้งโตะ 3 ตัว พัดลม

เพดาน 1 ตัว เตารีด 1 ตัว กระตกิน้ํารอน 1 ใบ โทรทัศนสีขนาด 21 นิ้ว 1 เครื่อง              
สเตอริโอ 1 ชุด เครื่องเลน CD 1 ตัว 

 
1.7 พัฒนาการครอบครัว 

 ขณะนี้ครอบครัวมีพัฒนาการอยูในระยะครอบครัววัยชรา (Families in retirement and    
old age) ประสบความสําเร็จในพัฒนกจิตามระยะตาง ๆ เชน เมื่อรางกายมีการเปลี่ยนแปลง
เสื่อมถอยไปตามอายุขัย ผูปวยปรับตวัใหสามารถดํารงชีวิตตามขอจํากัดทางรางกายไดตาม
จิตภาพ คงไวซ่ึงสัมพันธภาพดีที่ระหวางสมาชิกครอบครัวหลายรุน เชน รุนลูก รุนหลาน 
ผูปวยตองการมีสวนรวมกบักิจกรรมของสังคม เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุตําบลทาโขลง 
รวมกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา 

 ความสัมพันธระหวางเครือญาติทั้ง 2 ฝาย มีความสัมพันธเหมาะสม ไปเยีย่มเยยีนกันและ
กันตามแตละโอกาส เพราะบานอยูไกลกันคนละจังหวัด ถามีญาติคนใด ฝายใดเจ็บปวยก็จะ
มาเยี่ยม หรือ มีงานบวช แตง ทําบุญบาน ก็จะมารวมตลอด 

 
1.8 การใชเวลาวางและสันทนาการของครอบครัว 

 มีรวมกิจกรรมการพักผอนหยอนใจภายในบาน เชน ดูโทรทัศนรวมกนั มีบางครั้งลูก ๆ พา
ผูปวยไปเทีย่วตางจังหวัด มกัจะพาไปทะเลใกล ๆ 

 งานอดิเรกของสมาชิก ยามวางก็ชวยกันจดัดูแลทําความสะอาดบานเปนบางครั้ง ลูกชายกับ
ลูกสะใภมกัจะดูโทรทัศนโดยการเชาแผน CD ภาพยนตรตาง ๆ มาดู 

 
 
 



2.  โครงสรางของครอบครัว 
2.1 โครงสรางพันธุกรรมครอบครัว (Family Geonogram) 
 
 ชรา ชรา 

67 ป CA 66 ป DM 70 ป เกาท 63 ป DM 60 ป Well 

มานิตย 
39 ป 
Well 

วินัย 
37 ป 
Well 

โชติรส 
36 ป 
Well 

ชวลิต 
31 ป 
Well 

เอนก 
29 ป 
Well 

อุษา 
23 ป 
Well 

บัญชา 
23 ป 
Well 

นอง1 ขวบ Well 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 เปาหมายของครอบครัว 

 เปาหมายสูงสดุของครอบครัว คือ ตองการใหลูก ๆ ทุกคนมีเงิน มีฐานะดีขึน้ มีที่ทาํมาหา
กินเปนของตนเอง มีที่ดินปลูกบานเปนของตนเอง เพราะปจจุบนับานที่ปลูกอาศัยอยูเปน
การเชาที่ดินของวัดคุณหญิงสมจีน ปละ 500 บาท 

 ลูกชายกับลูกสะใภวางแผนครอบครัววาถาลูกสาวโต อายุ 5 ขวบ กจ็ะมีบุตรอีก 1 คน 
 ปจจัยสนับสนนุตอการที่จะบรรลุเปาหมายของครอบครัว คือ ลูก ๆ ทุกคนเปนคนดีรักพอ

แม ดูแลพอแมเปนอยางด ี
 
2.3 บทบาทของครอบครัว 

 สมาชิกทุกคนมีบทบาทหนาที่ชัดเจน เชน คนที่ทําหนาที่หาเลี้ยงครอบครัว คือ ลูกชายกับ
ลูกสะใภ สามีผูปวยมหีนาที่คอยดูแลเรื่องการทําบอเล้ียงปลาและสวนผลไมที่จังหวดั
ปราจีนบุรี โดยมีผูปวยเปนคนคอยชวยเหลือบาง สวนผูปวยมหีนาที่ดแูลบาน งานครัว 

 บทบาทหนาทีข่องสมาชิกแตละคนเหมาะสม ไมมีความขดัแยง มบีางครั้งหนาที่ของผูปวย
ทําไมไหว เชน ถูบาน ลูกสะใภก็จะทําแทน ลูกสะใภก็ดแูลลูกสาวเปนอยางด ี

 บิดามารดาเปนแบบอยางทีด่ีใหกับลูก เชน บิดาไมดืม่สุรา สูบบุหร่ี ชวยเหลืองานชุมชน 
เปนคณะกรรมการหมูบาน คอยดูแลความสงบภายในซอยที่บานตั้งอยู จนปจจุบนัลูกชาย



ทุกคนไดเลียนแบบบิดา คือ เปนคณะกรรมการหมูบาน คอยสอดสองพฤติกรรมของวัยรุน 
เปนสายลับใหกับตํารวจชวยปราบปรามยาเสพติด ลูก ๆ ทุกคนก็ไมสูบบุหร่ี สวนผูปวย
ชอบทําบุญ รวมงานบุญกฐินผาปา จนลูก ๆ ชอบทําบุญเหมือนมารดา เคยจัดตั้งกองกฐนิไป
ทอดที่ตางจังหวัด 

 
2.4 อํานาจของครอบครัว 

 เวลามีปญหา หรือจะทําอะไรขึ้นใหม ๆ สมาชิกทุกคนจะรวมกนัตัดสนิใจ 
 ผูที่วางรูปแบบการปฏิบัติภารกิจในบานของครอบครัว คือ สามีของผูปวย 

 
2.5 การสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว 

 รูปแบบการสื่อสารและสัมพันธภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสามัคคีกนัดี พูดคุย
แสดงความตองการ หรือความไมพอใจออกมาอยางเปดเผยเหมาะสม ใหเกียรติยกยองบิดา
มารดา ไมพูดกาวราวตอกัน 

 
2.6 คานิยมของครอบครัว 

 คานิยมในการดําเนินชวีิตทัว่ไป ยึดหลักอยูอยางพอเพยีง ชอบทํามาหากิน ไมโออวด 
คอนขางสมถะ วางแผนในการประกอบอาชีพตลอดเวลา ตองการใหทุกคนมีความมั่นคง
ทางฐานะการเงินมากกวานี ้

 ความเชื่อและคานิยมเกีย่วกบัสุขภาพ มีความเชื่อแพทยแผนปจจุบนัเปนหลัก มีบางครั้งก็
พึ่งพาแพทยแผนไทย เชน นวดคลายเสน ยาสมุนไพรบางอยาง พืชสมุนไพร เชน ใชวาน
หางจระเขทาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก 

 ครอบครัวตระหนักคณุคาของสุขภาพ ทุกคนเปนกําลังใจใหผูปวยในการรักษา
โรคเบาหวาน ลูกชายไมสูบบุหร่ี เพราะกลัวเปนโรคปอด บิดาปฏิบัติตนเรื่องการดูแล
ตนเองเปนอยางดี เพราะปวยเปนโรคเกาท ปจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร 

 
3.  หนาท่ีของครอบครัว 
3.1 การใหความรักความเอาใจใส 

 สมาชิกทุกคนรักใครกัน ชวยเหลือกันทกุเรื่อง เชน ลูกชายเปนผูทีพ่าผูปวยไปรกัษาที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตรตามนัดทุกครั้ง สามีคอยชวยดแูลเรื่องการรับประทานยาของ
ผูปวย ลูกสะใภชวยทํากับขาว ซ้ืออาหารและขนมมาฝากสมาชิกในครอบครัวทุกวนั ลูก ๆ 
ที่ปลูกบานอยูรอบ ๆ บานผูปวย ก็ซ้ือกับขาว ขนมมาฝากมารดาเปนประจํา 



 บิดามารดามีความสนิทสนมกับลูกทุกคนเทา ๆ กัน รักลูกเทากัน บดิามารดาปลูกบานให
ลูกคนละหลังเทา ๆ กัน 

 
3.2 การอบรมเลี้ยงดูสมาชิก 

 การอบรมบุตร ใชวิธีตนเองเปนแบบอยางที่ดี ใหอิสระทางความคิด สอนใหลูกทุกคนเปน
คนดี เสียสละเพื่อชุมชน ไมเห็นแกตัว จนกระทั่ง ปจจุบนัลูกทุกคนเปนแกนนําชุมชน เปน
ที่ยอมรับของคนในชุมชน 

 
3.3 การผลิตสมาชิกใหม 

 ลูกคนอื่น ๆ ของผูปวยแตงงานมีครอบครัว มีลูกกันทกุคน แตผูปวยบอกกับลูกวาอยามีลูก
มากเกินไป นาจะมีลูกคนละไมเกิน 3 คน เพราะจะทําใหเล้ียงลูกไดไมมคีุณภาพเต็มที ่

 
3.4 การเผชิญปญหาของครอบครัว 

 สาเหตุของความเครียดในครอบครัว สวนใหญไมคอยมีความเครียดมาก จะเครียดก็เล็ก ๆ 
นอย ๆ เชน ถาเดือนไหนผูปวยไปตรวจน้ําตาลในเลือด ถาน้ําตาลสูง สมาชิกก็จะเครยีด จะ
มาชวยกันคิดวาจะหาทางชวยผูปวยไดอยางไร 

 ในอดีตครอบครัวมีกลยุทธในการแกไขปญหา คือ คอยพูดจากนั ใจเยน็ ใชสติในการแกไข
ปญหา โดยสามีผูปวยเปนหลักในการออกความคิด แลวเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความ
คิดเห็น และรวมกันตดัสินใจในการแกไขปญหา สวนมากกจ็ะประสบความสําเร็จในการ
แกไข 

 แหลงสนับสนนุภายนอกครอบครัว คือ ครอบครัวผูปวย โดยเฉพาะสามีของผูปวยจะเปนที่
วางใจของเจาอาวาสวัดคณุหญิงสมจีนมาก เวลามีปญหาที่ไมสามารถตัดสินใจได ก็จะขอ
คําปรึกษาจากทาน แลวกจ็ะไดรับคําปรึกษาที่ด ี หาทางออกใหไดอยางเหมาะสมทกุครั้ง 
สวนภายในครอบครัวแหลงชวยเหลือ คือ ลูก ๆ ทุกคนชวยกันคิดหาแนวทางแกไข โดย
พี่ชายคนโตเปนผูนําในการแกไขปญหา นองคนอื่นชวยกันแสดงความคิดเห็น 

 ซ่ึงปจจุบันครอบครัวสามารถเผชิญปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
3.5 การจัดหาทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

 สมาชิกแตละคนมีรายไดประจํา มีการจัดสรรเงินในการใชจายอยางเหมาะสม ใชจายอยาง
ประหยดั ไมฟุมเฟอย รายไดโดยรวมพอกนิพอใช ลูกสะใภมีเงนิออมเล็กนอย เก็บไวใชจาย
ในยามจําเปนฉุกเฉิน 

 การงานและอาชีพ คอนขางมั่นคง รายไดแนนอน 
 



3.6 การจัดหาสิ่งจําเปนพื้นฐานทางกายภาพแกสมาชิก 
 ที่อยูอาศัย ลูกทุกคนมีบานเปนของตนเอง สภาพบานมั่นคง เปนบานปูนชั้นเดียว ขนาด

กะทัดรัด เหมาะสมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 เครื่องนุงหมเพียงพอ เหมาะสมกับฤดูกาล 
 ครอบครัวใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ มีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพ 

  รูปแบบและการปฏิบัติดานการรับประทาน เวลา ชนดิ: ผูปวยเปนผูประกอบอาหารเอง   
ทุกมื้อ ลูกคนอื่น ๆ และลูกสะใภซ้ือกับขาว ขนมหวานมาฝากเปนประจํา ซ้ือในปริมาณมาก จน
รับประทานไมหมดในแตละมื้อ ตองแชตูเย็นไว บางสวนแจกขางบาน เปนเหตใุหผูปวยรับประทาน
อาหารในปริมาณมากเกินไป รับประทานจบุจิบทั้งวัน ทั้งอาหารและของวาง 

 การพักผอนนอนหลับของครอบครัวเหมาะสม สวนใหญจะเขานอนหลังจากดูภาพยนตร
หลังขาวภาคค่าํจบ เวลาประมาณ 22.30 น. ตื่นนอนเวลาประมาณ 05.00 น. 

  ผูปวยและสมาชิกไมคอยออกกําลังกาย ทาํงานจนมืดทุกวัน ถาเปนวนัหยุดก็จะดูโทรทัศน
อยูกับบาน มีบางครั้งไปเดินเที่ยวหางสรรพสินคา 

  อุปนิสัยการรบัประทานอาหาร ลูกและสามีรับประทานอาหารเปนเวลา สวนผูปวย
รับประทานจบุจิบทั้งวัน 

 การรักษาความสะอาดฟน แปรงฟนเชา - กอนนอน 
 ผูปวยตรวจเชค็ฟนกับทันตแพทย ผลวาฟนผุเปนบางซี่ ตองถอน แตขณะนีย้ังถอนไมได 

เพราะผูปวยมรีะดับน้ําตาลในเลือดสูง FBS 201 mg/dl 
 สมาชิกในครอบครัวไมเสพสิ่งเสพติดใดๆ ทั้งส้ิน 
 ผูปวยเก็บยาไวที่ตนเอง แยกจากยาของสามี ไมมีตูยาประจําบาน 
 การชวยเหลือตัวเองเมื่อเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ สมาชิกจะซื้อยากินเองจากรานขายยาหนา

ปากซอย แตสําหรับผูปวย ถามีอาการผิดปกติ ก็จะรับประทานยาที่แพทยใหมา เชน ปวด
ศีรษะ ก็จะรับประทาน Para 2 tab อาการดีขึ้น ถาทองผูกก็จะซื้อยา Milk of magnesia มา
รับประทาน 30 cc.hs. ใหลูกซื้อจากรานขายยาเชนกัน 

 แหลงบริการสุขภาพที่ครอบครัวใชบริการ คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร ตามสิทธิ
หลักประกนัสุขภาพ มีความพึงพอใจตอสถานบริการสุขภาพ เพราะมียา เครื่องมือที่
ทันสมัย มีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยดูแลตนเอง เชน ผูปวยมีอาการตามัวกจ็ะไดรับ
การตรวจดแูลจากจกัษุแพทย 

 
 
 
 



การวิเคราะหครอบครัว 
 

 ภาวะสุขภาพอนามัยของสมาชิกครอบครัวอยูในภาวะปกติ แข็งแรงดทีุกคน ยกเวนสามี
ของผูปวยมีโรคประจําตัว คอื โรคเกาท แตก็สามารถควบคุมโรคได และผูปวยเปน DM มีความ
บกพรองในการควบคุมโรค โครงสราง หนาที่ และบทบาทครอบครัวเหมาะสม 
 

การวินิจฉัยทางการพยาบาล 
 

 ครอบครัวมีภาวะโภชนาการบกพรอง เนื่องจากลูก ๆ และสะใภขาดความเขาใจเกี่ยวกับการ
เลือกประเภทอาหารที่เหมาะสมใหกับผูปวย 

 ครอบครัวมีภาวะการออกกําลังกายบกพรอง เนื่องจากไมมีการออกกําลังกายอยางมีแบบ
แผน เพยีงแตมีกิจกรรมทางกาย 

 
6.  การตรวจรางกายทุกระบบ (Review of system) 

 สุขภาพทั่วไป ออนเพลีย เวียนศีรษะ 
 ผิวหนัง  ไมมีผ่ืน ตุมคัน หรือเหงื่อออกมากผิดปกติ ผิวหนังแหง 
• ศีรษะ  ไมเคยไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรง เคยปวดศรีษะเปนบางครั้ง 
     ตา  มองไมชัดทั้ง 2 ขาง VA Finger count both eyes  
• หู ไดยนิปกติ ไมเคยมีน้ําหนองไหล ไมเคยเปนหูน้ําหนวก หรือไดรับการ

กระทบกระเทอืนที่ห ู
• จมูก ไดกล่ินปกติ ไมเคยไดรับการกระทบกระเทือนที่จมูก 
• ปาก ไมเคยมีอาการเสียงแหบ กลืนลําบาก เหงือกอักเสบ มีแผลรอนในเปน

บางครั้ง 
• คอ ไมเคยมีอาการคอแข็ง คอโต ตอมน้ําเหลืองโต ไมมีประวตัิเจ็บคอหรือ

เปนหวัดบอย ๆ 
• ระบบ Cardio- ไมเคยเจ็บหนาอก หอบ เขียว บวม ไมเคยมีอาการซีด เลือดออกงาย 
Pulmonary and Vascular  
• ระบบทางเดินอาหาร ไมเคยมีอาการผิดปกติในการกินอาหาร เชน การกลืนลําบาก 

ทองอืด ทองเฟอ การขับถายอุจจาระปกต ิทองไมผูก 
• ระบบทางเดินปสสาวะ ไมเคยมีปสสาวะเปนกรวดทรายเปนเลือด ปสสาวะบอยสีเหลือง

ใส 



 ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ไมเคยมีอาการปวดตามขอ ไมมีบวมแดง รอนจัดหรือ
ออนแรง มีอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา 

• ระบบประสาท ไมเคยเปนลม ชักกระตกุ หรือออนแรง ไมเคยสูญเสียความทรงจํา 
 
Physical Examination (Head to toe) 
General Appearance: Thai Female age 66, big size body weight 99 kgs.  height155cms. 

BMI41.3kg/m2   BP 140/90mmHg  
Skin : Not pale, no abnormal pigmentation, poor skin tugor 
Hair : black color and white streak, normal distribution, normal nail 
Head and Face : Symmetry, normal shape and size. 
Eyes : Normal eye movement, eye brows and eyelids and not edema 
 : Sclera - white, not injected 

 : Conjunctiva pale both eyes 
 : Visual acuity -Finger count (F/C) both eyes 
 : Eyes ground-check diabetic retinopathy (DR): Dot hemorrhage, hard exudates, 

mild edema 
Ears : Normal hearing, no abnormal looking 
Neurological Good conscious, good orientation to time, place, person 

: Cranial nerves 
 -  Olfactory nerve: normal 
 Optic nerve : finger count  
   : NPDR (Non proliferate DR) 
   : CSME (Clinically Significance Macular Edema) 
 -  Facial nerve : normal 
 -  Auditory nerve: Normal 
 -  Motor function and strength: Normal speech and gait, grade 5 full 

 
7. การวินิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis) พรอมเหตุผล 

กลุมอาการของโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนเรื้อรัง 
 Microvascular complications เกิดพยาธิสภาพที่คาดวาจะทําใหตามวัถึงตาบอด 
 Diabetes neuropathy พยาธิสภาพเกดิกับระบบประสาทสวนปลายทั้งหมด เชน มือ เทา 

ผูปวยมีอาการชา เจ็บปวดเหมือนเข็มแทงหรือเปนตะครวิ 



8. การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) พรอมเหตุผล 
- วินิจฉยัวาเปนโรคเบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy) ระยะ Non Proliferate Diabetic 

Retinopathy (NPDR) 
- ตรวจพบ VA: FC (Finger count) 
- Dot hemorrhage, hard exudates, macula mild edema 
- สาเหตุของโรคเบาหวานขึ้นตา 

เมื่อผูปวยเปนเบาหวานนาน ๆ หลาย ๆ ป เสนเลือดฝอยทั่วรางกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในสวนของตาจะทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงที่ผนังของหลอดเลือดในจอประสาทตา ทําใหเกิดมีการ
ผิดปกติ คือ มีเม็ดเลือด มนี้ําเหลือง และไขมัน ซึมออกมาในจอประสาทตา ทําใหเกิดจอประสาท
บวม ขาดออกซิเจน และเมื่อเปนเชนนีน้าน ๆ เขา จะทําใหเกิดเสนเลือดงอกขึ้นใหม  เกิดเลือดออก 
ทําใหน้ําวุนภายใจลูกตาขุนมวั จอประสาทตาลอก และทายสุดทําใหตาบอด เราเรียกโรคแทรกซอน
ที่เกิดขึ้นวา “เบาหวานขึน้ตา” 

ถึงแมวา โรคเบาหวานจะทําใหสูญเสียการมองเห็นลงอยางมาก หรือตาบอด แตผูปวยจะไม
มีอาการเจ็บปวด ในความเปนจริงผูปวยที่มีเบาหวานขึน้จอประสาทตาจะไมรูสึกถึงความผิดปกตใิน
การมองเห็น จนกระทั่งเปนรุนแรงมากแลว 

ถาเบาหวานขึน้จอประสาทตา และมีจุดกลางรับภาพจอประสาทตาบวม (Diabetic Macula 
edema) รวมดวย ผูปวยจะรูสึกมองภาพไมชัด ตามัว หรือใชสายตาระยะใกล เชน อานหนังสือได
ลําบาก 

ถามีเสนเลือดงอกผิดปกติ (Neovascularization) บนจอประสาทตาแตก มีเลือดออกในน้ํา
วุนตา (Vitreous hemorrhage) อาจมีอาการเหมือนมีเงาดํา ๆ บังลอยไปมา จนถึงมดื และมองอะไร
ไมเห็นได 
 
9. การรักษาเปรียบเทียบทฤษฏี  และคณุสมบัติของยา 

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  (4 เมษายน 2549) 
- FBS  201  mg/dl 
- HbA1C  8.4 % 

 
การรักษาที่ผูปวยรายนี้ไดรับ  มีดังนี ้

- Metformin (850 mg) 1 x 3    pc. 
- Glibenclamide (5 mg) 1 x 10    ac. 

 



การรักษาตามทฤษฎีและคุณสมบัติของยา 
 

ชื่อกลุมยา กลไกการออกฤทธิ์ ขอดีของยา ขอควรระวัง 
1. Sulfonylureas 

Short  Acting 
• Tolbutamide 
• Gliclazide 
• Glipizide 
• Gliquidone 
• Glimepiride  
    Long  Acting 
• Chlorpropamide 
• Glibenclamide 

กระตุนให B – cell  ในตับออน 
หล่ังอินซูลินออกมาเพิ่มขึ้น  
ยากลุมนี้จะไดผลในชวงแรก
แตระยะยาวจะไมคอยไดผล  
เพราะจํานวน B – cell  ลดลง 

การรักษาไดผลเร็ว  คือ  จะ
ไดผลหลังจากรับประทานยา
ไปเพียงไมกี่วัน 

หามใชกับผูปวยที่ไต
ทํางานผิดปกติ  และการ
ใชกับผูสูงอายุจะตอง
ระมัดระวังอยางมาก  
โดยเฉพาะผูปวยที่มีอายุ
มากกวา 65 ป  ไมควรใช  
Glibenclamide 

2. Alpha - glucosidase  
inhibitor 
• Acarbose 
• Migitol 

ออกฤทธิ์โดยการยืดระยะเวลา
การยอยสลายคารโบไฮเดรตใน
ลําไสเล็ก  ขอบงใชเฉพาะที่
แตกตางจากยาอื่น  คือ  ใชลด  
postprandial  hyperglycemia  
การรับประทานยาควร
รับประทานพรอมอาหารคํา
แรก หรือรับประทานกอน
อาหารมื้อหลักทันที 

ไมเกิดภาวะ  Hypoglycemia  
เมื่อใชเปนยาเดี่ยว ใชรวมกับ
ยาอื่นไดทุกกลุม และผลการ 
ศึกษาพบวา  ควบคุม over all  
glycemic  ที่วัดดวย  HgA1c  
ได  แตเมื่อใชเปนยาเดี่ยวไม
สามารถควบคุม  HgA1c  ใน
ผูปวยที่  Fasting  plasma  
glucose  สูงได 
 
 

เกิดผลขางเคียงกับระบบ
ทางเดินอาหาร  ผูปวย 
80% เกิดอาการทองอืด, 
27%  เกิดอาการทองเสีย 

3. Thaiozolidinediones 
• Troglitazone 
• Rosiglitazone 
• Pioglitazone 

ออกฤทธิ์ลดภาวะ  insulin  
resisstance  โดยการเสริมให
อินซูลินมี action  ดีขึ้น  และทํา
ให  peripheral  tissue  ใช  
glucose  มากขึ้น  ดังนั้นใน
กรณีที่รางกายไมมีหรือขาด
อินซูลินจะไมสามารถใชยา 
กลุมนี้ได 

- ลดภาวะ  insulin  
resisstance  ในกลามเนื้อ  
ตับ และเนื้อเยื่อไขมัน 

- กระตุนเมตะบอลิสึมของ
ไขมัน  ลดระดับ 
triglyceride  และ Free  
fatty  acid  ในกระแส
โลหิต 

- ลดระดับ  insulin และ 
glucose  ในกระแสโลหิต 

- เพิ่ม glucose  transporter  
molecule 

ไมควรใชกับผูปวยที่ตับมี
ปญหา  ควร Monitor  
ระดับ  ALF  ควรเฝาระวัง
และประเมินอาการผูปวย
อยางสม่ําเสมอ  หรือ
สังเกตปญหาที่เกิดจาก  
Hepatic  dysfunction  
และหยุดยาทันทีที่พบวา
ตับมีปญหา 



 
10. การประยุกตทฤษฎีการพยาบาลหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชในการดูแลการติดตาม
ผูใชบริการและครอบครวั 
 
 กรณีศึกษาผูปวยรายนี้ เปนผูปวยโรคเรื้อรังและเกดิภาวะแทรกซอนขึ้นแลวส่ิงตาง ๆ ที่เปน 
เกิดจากผูปวยปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสม ส่ิงจาํเปนที่จะตองดูแลผูปวยรายนี้ คือ สงเสริม
ใหผูปวยสามารถดูแลตนเองได โดยมเีปาหมาย 

1. เปนความรับผิดชอบของสวนของบุคคลในการจัดการเกีย่วกับโรคและการมีสุขภาพที่ดี 
2. ผูปวยสามารถวางเปาหมายของการเรียนรูและการปรับพฤติกรรมตามความตองการของ

ตนเอง โดยมเีจาหนาที่สุขภาพเปนที่ปรึกษา 
3. ผูปวยมีบทบาทในการดแูลสุขภาพตนเองอยางจริงจังตอเนื่อง 
4. ผูปวยมีสวนรวมในการควบคุมกระบวนการตัดสินใจ 
5. สามารถเลือกแหลงบริการสุขภาพเปนแหลงประโยชนใหสอดคลองกับความตองการของ

ตนเอง 
 

ดังที่ไดกลาวมาแลว จึงไดนําทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม มาประยุกตใชกับผูปวยรายนี้ 
เพราะ ทฤษฎมีีจุดเนนของการพยาบาล คือ บุคคล และเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือ ความสามารถของ
บุคคลที่จะดูแลตนเอง พยาบาลมีหนาที่ชวยเหลือเมื่อบคุคลมีความบกพรองในการดูแลตนเอง หรือ
มีความบกพรองในการดแูลบุคคลที่อยูภายใตความรับผิดชอบ 

จะเห็นวาทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม มีเปาหมายและจดุเนนที่ชัดเจน ซ่ึงชวยวางขอบเขต
ความรับผิดชอบของการพยาบาลไดดีขึ้น 

และไดนํา แนวคิดการเพิ่มพลังอํานาจดานสุขภาพ มารวมประยุกตใชดวย เพื่อใหผูปวยมี
สวนรวมในการเรียนการสอนอยางแทจริง (Active participation) โดยใหผูปวยระบุปญหาของ
ตนเอง วิเคราะหสาเหตุ และความเปนมาของปญหาโดยใชวิจารณญาณการพัฒนากลวิธีที่จะแกไข
อุปสรรค เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายทีต่องการ แนวคิดการเพิ่มพลังอํานาจชวยใหผูปวยนับถือ
ตนเอง มีความเชื่อในความสามารถของตนเองสูงขึ้น และทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองมากขึ้น 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดในการดูแลผูปวย 
 

การเพิ่มพลังอาํนาจในการดแูลสุขภาพ 2 คร้ัง 
หางกัน 12 วัน โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 
1. สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ระหวาง

นักศึกษา ผูปวยและครอบครวั 
2. ระลึกถึงประสบการณที่ผานมาของผูปวย 
3. ระบุประสบการณ 
4. วิเคราะหประสบการณ 
5. รวมกันตั้งเปาหมายที่ตองการ 
6. วางแผนการปฏิบัติ 
7. ปฏิบัติตามแผนที่วางไวดวยตนเองและ

ครอบครัว 
8. ประเมินผลการปฏิบัติและปรับเปลี่ยน

แผนตามความเหมาะสม 
9. ใหกําลังใจผูปวยทีย่ังปฏิบัตไิมถูกตอง

และชื่นชมความสําเร็จโดยใหการชมเชย 
10. ทําพันธะในการดูแลสุขภาพของตนเอง

แบบยั่งยืน 
 

การปฏิบัติการดูแลตนเองในดาน 
การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย  
การดูแลเทา 

การควบคุมโรค 
-  ระดับน้าํตาลในเลือดหลังอาหารเชา 2 ช่ัวโมง 
-  การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตวั 
-  สายตาไมแยลงกวาเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จากการที่ไดพบผูปวย ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 ณ แผนกตา ได
ทําการซักประวัติ ตรวจรางกาย โดยเฉพาะระบบตาอยางละเอียด ทําใหทราบปญหาของผูปวย ดังนี ้

1. มีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน คือ โรคเบาหวานขึ้นตา 
2. พฤติกรรมการดูแลตนเองเพือ่ควบคุมโรคเบาหวานไมเหมาะสม 
 

และไดพูดคุยกับผูปวย ทําใหทราบวาผูปวยยังขาดความรูเกี่ยวกับภาวะแทรกซอนตาง ๆ 
ของโรคเบาหวานที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏบิัติพฤติกรรมในการดแูลตนเองที่ไมเหมาะสมรวมกับ
ครอบครัวของผูปวยยังขาดความรูเกีย่วกับการควบคุมโรคเบาหวาน ทําใหการดูแลผูปวยจาก
ครอบครัวยังไมเหมาะสม 

จึงไดวางแผนติดตามเยีย่มบานผูปวยอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง
ไดอยางเหมาะสม โดยใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลผูปวยดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนการเยี่ยมบาน คร้ังที่ 1 
วันที่ 18 เมษายน 2549  เวลา 09.00-12.00 น. 

 
1. เพื่อสรางสัมพันธภาพ 
2. ประเมินภาวะสุขภาพอนามยัของครอบครัว (โครงสรางและหนาที่) และประเมินสิ่งแวดลอม 
3. ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-Care Agency) 

- ความสามารถและคุณสมบัตขิั้นพื้นฐาน (Foundational Capability and Disposition) 
- ความสามารถดานการใชพลังสวนบุคคลเพื่อการดูแลตนเอง 

(Power Components of Self-Care Agency)  
- ความสามรถในการปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง (Capabilities for Self-Care Operation) 

4. ประเมินความตองการในการดูแลตนเอง (Therapeutic Self-Care Demand - TSCD) 
5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงระดบัน้ําตาลในเลอืด ความดนัโลหิต น้ําหนกัตัว การมองเหน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมบานครั้งที่ 1 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การประเมินสภาพทั่วไป 
1.1 ขอมูลท่ัวไป 

ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 66 ป เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 4 ภูมิลําเนาเดิมจังหวัดปราจีนบุรี การวนิิจฉัยโรค DM 
 
2. ปจจัยท่ีมีผลตอการดูแลตนเอง 
2.1 ปจจัยพื้นฐาน (Basic conditioning factors) 

2.1.1 ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว 
- ผูปวยมีพี่นอง 4 คน ผูปวยเปนคนที่ 2 มีพี่สาวคนโตเสียชีวิตแลว  เปนโรคมะเร็ง 
- นองชายคนที่ 3 อายุ 63 ป อาชีพทํานา ฐานะปานกลาง ปวยเปนโรคเบาหวาน ไมได

ชวยเหลือผูปวย มาเยีย่มเยียนกันนาน ๆ คร้ัง 
- นองสาวคนที่ 4 อาชีพทํานา ฐานะปานกลาง สุขภาพแข็งแรง ไมไดชวยเหลือผูปวย  มา

เยี่ยมเยยีนกนันาน ๆ คร้ัง 
- บิดา มารดา เสียชีวิตแลวทั้งคู ดวยโรคชรา ผูปวยแตงงานเมื่ออายุ 25 ป มีบุตรเมื่ออายุ 27 ป 

สามีรับราชการทหารอากาศ  มีบุตรทั้งหมด 6 คน 
 
2.1.2 แหลงประโยชนของครอบครัว 

บุคคลที่ใหความชวยเหลือผูปวยในยามเจบ็ปวย คือ ลูก ๆ หลาน ๆ ทุกคน จะชวยกัน
จายเงินในการเดินทาง คารักษาสวนเกิน หรือคาใชจายจําเปนอื่น ๆ  

ผูปวยไดรับเงนิชวยเหลือสําหรับคนชราจากเทศบาลตําบลทาโขลง เดือนละ 300 บาท แต
เทศบาลจะจายผานทางธนาคารกรุงไทย ทุก 6 เดือน 

เมื่อเจ็บปวยเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ จะซือ้ยากินเอง ถาอาการเปนมาก ก็จะมารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 



2.1.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ 
กอนหนาที่จะเจ็บปวย (ประมาณ 4 ป) ผูปวยมีฐานะปานกลาง รายไดประมาณเดือนละ 

5,000 บาท มีอาชีพทําไร และรับจางทั่วไป ไมมีหนี้สิน ปจจุบันทําไรนอยลง กําลังขุดบอเล้ียงปลาที ่
จ.ปราจีนบุรี มีรายได 2,000 บาท ตอเดือน และมีรายไดบางสวนประมาณเดือนละ2, 000 บาท จาก
ลูก ๆ ให ไมมีเงินเก็บ แตไมมีหนี้สิน 
 
2.1.4 สภาพสงัคมและวัฒนธรรม 

ผูปวยอาศัยอยูกับสามี ลูกชายคนที่ 5 ลูกสะใภและหลานสาว บานที่อยูเปนบานปูนชัน้เดียว 
หลังคอนขางเล็ก มีหองนอน 1 หอง หองน้ําและหองครัวอยูแยกออกจากตัวบาน ผูปวยมีความเชือ่
เร่ืองบาปบุญคุณโทษ เชื่อวาทําดีไดดี อดทนทํางาน หาแหลงทํามาหากิน ขุดบอเล้ียงปลาเอาไวให
ลูก ๆไมคอยเช่ือทางไสยศาสตร ยึดขนบธรรมเนียมประเพณไีทยวาเปนสิ่งที่ควรอนุรักษไว แต
ขณะนีต้นเองไมคอยไดไปรวมงานในชุมชนบอยนกั เพราะไปไมไหวต้ังแตเร่ิมปวยเปนเบาหวาน 

 
2.1.5 แบบแผนการดําเนินชีวิต 

ตื่นนอนเวลาประมาณ 05.00 น. ทํากจิวตัรประจําวนั 06.00 น. รับประทานอาหารเชา     
โดยเปนผูปรุงเอง เวลาประมาณ 08.30 น. หลังจากนั้นทํางานบาน ซักเสื้อผา จนถึงเวลาประมาณ 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั แลวนอนพกัผอนประมาณ 2 ช่ัวโมง ตอจากนั้นก็ทํางานบาน 
ดูแลทําความสะอาดรอบ ๆ บาน จนกระทั่งเวลาประมาณ 17.00 น. หุงขาวทํากับขาวเตรยีมไว
สําหรับสามี ลูกชาย ลูกสะใภ และหลานสาว รับประทานอาหารเยน็รวมกัน เวลาประมาณ 18.30 น. 
แลวก็พดูคุยกนักับสมาชิกในบานถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป ดูโทรทัศน จนกระทั่งเวลาประมาณ 22.00 น.     
ก็เขานอน 
พฤติกรรมสุขภาพ 

การรับประทานอาหาร ชอบรับประทานอาหารแปง ของทอด ทานมาก เพราะลูกสะใภมกัจะ
ซ้ือขนมมาฝากทุกวนั ทานหมดเพราะเสยีดายของจะเหลือทิ้ง ทานไมเปนเวลา ชอบทานจุบจิบ 
• น้ําและเครื่องดื่ม ดื่มน้ํามาก ประมาณ 10 แกวตอวัน ไมดืม่ชา กาแฟ น้ําอัดลม 
• การขับถายอุจจาระ วนัละ 1 คร้ัง ปสสาวะ วันละ 6-7 คร้ัง 
• ไมใชของมึนเมาและยาเสพติด 
• การออกกําลังกาย เดินจนเหงื่อออกนาน ๆ คร้ังทํางานบานเปนประจํา 
• การนอนหลับ กลางวันนอนวันละ 2 ช่ัวโมงตอนบาย กลางคืนมีบางคืนนอนหลับไมสนิท 
• การใชยา ไดรับยารักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
• บุคลิกภาพ เปนคนคุยเกง มีเพื่อนบานเยอะ ชอบสังสรรคกับเพื่อนบาน 



• การรับรูตอสุขภาพ ไมเครียดกับโรคที่เปนอยู บอกวาทําใจแลว แตขณะนีก้ังวลเรือ่งตามองไม
เห็น มวัลงเรื่อย ๆ 

• คุณคาความเชือ่ คิดวาทุกคนเกิดมาแลวตองตาย ทําทุกวนัใหมีความสุขความสบายใจก็พอแลว 
• จิตสังคม สมาชิกทุกคนในครอบครัวรักใครกันดี เวลามีปญหาก็จะปรึกษาหารือกนั ผูปวยเปนที่

รักของเพื่อนบาน 
• เศรษฐกิจ พอเพียง ไมมีหนีสิ้น มีสามีเปนผูหารายไดหลัก และไดรับจากลูก ๆ เปนประจําทกุ

เดือน 
• สภาพบานและสิ่งแวดลอม เปนบานไมช้ันเดียวของตนเอง บริเวณบานไมคอยสะอาด มีเศษ

ขยะ แต ไมมีภาวะแวดลอมอยางอื่นเปนพิษ 
 
2.1.6 ภาวะสุขภาพ 

- จากคําบอกเลาของผูปวย สามี ลูกชาย ลูกสะใภ และแฟมประวัต ิ
- ขอมูลเชื่อถือได: ตามัว 2 ขาง มีภาวะแทรกซอนคือโรคเบาหวานขึน้ตา 

 
2.2 ความสามารถ และคุณสมบัตขิั้นพื้นฐาน (Foundational Capability and disposition) 
2.2.1 การรับรู (Perception) 

ผูปวยสามารถรับรูตอส่ิงที่เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส และรูสัมผัส รับรูวาตนเองปวยเปน
โรคเบาหวาน ขณะนี้มีภาวะเบาหวานขึ้นตา เพราะมีอาการตามัว และหมอบอก รูวาโรคเบาหวาน
เกิดจากอะไร จะตองปฏิบัตติัวอยางไรเปนอยางด ี

 
2.2.2 ความจํา (Memory) 

ผูปวยมีความจาํไดดีทั้งอดีตและปจจุบัน สามารถเลาเหตุการณในชีวิตและประวัติการ
เจ็บปวยไดอยางตอเนื่อง สามารถบอกวาแตละมื้อกินยาแกโรคเบาหวานกี่เม็ด สีอะไร 
2.2.3 ความสามารถในการเรียนรู (Learning Capability) 

ผูปวยมีความสามารถในการเรียนรูจากประสบการณของตนเอง เชน ถาชวงไหนกินของ
หวานมาก ๆ จะรูสึกวาตาแฉะ ไมคอยมแีรง ปวดมึนศีรษะไมคอยสบาย ผูปวยจงึปรับลดปริมาณ
ของหวานลง แลวรูสึกสบายตัวขึ้น นอนหลับดี 

 
2.2.4 ความรูความเขาใจ (Cognition) 

ผูปวยสามารถบอกวัน เวลา สถานที่ได ทราบวาตนเองปวยเปนโรคเบาหวานตั้งแตเร่ิมใช
บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค และขณะนี้มีอาการตามวัมากกวาเดิม อยากใหหมอรักษาเพื่อใหตา
มองเห็นไดชัดเจนขึ้น 



2.2.5 ความตัง้ใจ และความสนใจ (Attention And Interest) 
ผูปวยมีความสนใจในการทีจ่ะดแูลสุขภาพ แตยังขาดความตั้งใจ เพราะผูปวยมกัจะซักถาม

ถึงวิธีการที่จะทําใหน้ําตาลลดลง ตามัวลดลง อยากรักษาใหหายขาด แตผูปวยยังไมเกิดการปฏิบัตทิี่
จริง ๆ จัง และตอเนื่อง 

 
2.2.6 ความตระหนกัในสภาวะของตนเอง (Self Awareness) 

ผูปวยตระหนกัในสภาวะของตนเอง โดยตระหนักวาตนเองปวยเปนโรคเบาหวานและ
ขณะนีเ้ร่ิมมีอาการเบาหวานขึ้นตา และจะมีผลตอการมองเห็น  อนาคตอาจทําใหตาบอดได จึงอยาก
ใหหมอรักษาใหหายขาด 

 
2.2.7 ความยอมรับตนเอง (Self Acceptance) 

ผูปวยยอมรับวาตนเองเปนโรคเบาหวาน มีอาการแทรกซอน คือ เบาหวานขึน้ตา แตอยาก
รักษาใหหายขาด เพราะเปนหวงวาตนและสามียังขุดบอเล้ียงปลาไมเสร็จ กลัวลูก ๆ จะลําบากในวนั
ขางหนา จะไมมีอาชีพ ถาตนเองไมสามารถมองเห็นได ก็จะทําภารกิจไมสําเร็จ และยังเปนภาระ
ใหกับคนอื่นอกี 

 
2.2.8 ความเอาใจใสตอตนเอง (Self Concern) 

ผูปวยใสใจสุขภาพตนเอง เชน มารับการรักษาตามนดัทกุครั้ง กินยาตามแผนการรักษา แต
ไมคอยตั้งใจหรือใสใจมากนกัเรื่องการเลือกรับประทานอาหารใหเหมาะสมกับโรค และไมคอย
ออกกําลังกาย แตทํางานบานทุกวัน ผูปวยบอกวาไดออกแรงพอเพียงแลว 
 
2.2.9 อุปนิสัยสวนตวั (Habits) 

ผูปวยเปนคนอารมณดี  ใจดี  มีความอดทน ขยัน  มีความรับผิดชอบตอครอบครัวสูง  ขยัน
ทํามาหากิน รักลูกมาก 
 
2.3 ความสามารถดานการใชพลังสวนบุคคลเพื่อการดูแลตนเอง (Power Components of Self-

Care Agency) 
2.3.1 การเอาใจใสดูแลตนเองเพื่อการมีชีวิตอยูอยางปกต ิ

ในระยะแรก ๆ ที่ผูปวยเปนโรคเบาหวาน ผูปวยไมเอาใจใสดูแลตนเองเทาที่ควร ทั้ง ๆ ที่รู
วาโรคเบาหวาน ถาไมดูแลตนเองใหเหมาะสม จะเกดิภาวะแทรกซอนตามมา เชน ชาตามปลายมือ
ปลายเทา ความดันโลหิตสูง เบาหวานขึ้นตา จนตอมาผูปวยมีความเคยชินกับโรคที่เปนอยู และไม
เห็นวาจะเกดิความรุนแรงอะไรขึ้น จึงขาดการเอาใจใสดแูลตนเองอยางจริงจัง จนกระทั่งตาเริ่มมวั 



จึงคิดวาตนเองจะตั้งใจดแูลตนเองใหมากขึ้น โดยเฉพาะจะงดของหวานหรือกินจบุจิบ และจะไป
ตรวจตามนดัทุกครั้ง 

 
2.3.2 การควบคุมและใชพลังงานของรางกาย 

ผูปวยมีความสามารถในการควบคุมและใชพลังงานของรางกายที่มีอยูไมเหมาะสมกบั
สภาวะของรางกาย เนื่องจากขาดการตระหนักในการดแูลตนเอง หลังจากกนิอาหารแลว มักจะกนิ
ผลไมหวาน ๆ หรือของหวานตาม และไมออกกําลังกายอยางตอเนื่อง จึงทําใหมีรูปรางอวน BMI 
41.3 kg/m2  

 
2.3.3 การเคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย 

ผูปวยเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายไดไมดีเทาทีค่วร เนื่องจากมีรูปรางอวน ทําให
เวลาลุกหรือเดนิจะไมคอยวองไว แตกําลังของแขน ขา ปกติ 

 
2.3.4 การใชเหตุผล 

ผูปวยสามารถใหเหตุผลในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม เชน ถาลดอาหารหวาน กิน
นอยลง กินเปนเวลา กจ็ะทําใหน้ําตาลในเลือดลดลง อาการตามัวกจ็ะดีขึ้น 

 
2.3.5 แรงจูงใจในการทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพ และความเปนอยูท่ีดี 

แรงจูงใจในการทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพ คือ บุตรทั้ง 6 คน ผูปวยอยากตามองเห็นเหมือนเดิม 
เพื่อจะกลับไปชวยสามีขุดบอเล้ียงปลา เพือ่ไวเปนมรดกยกใหลูก ๆ เปนที่ทํามาหากนิตอไป 

 
2.3.6 การตัดสินใจ 

ผูปวยมีการตดัสินใจไดอยางเหมาะสม คือ เมื่อมีอาการตามวั จึงบอกลูกชายใหพาตนเองไป
โรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการตามัว และไปพบแพทยทกุครั้งตามนัด 

 
2.3.7 การเสาะแสวงหา และนําความรูมาใชในการดูแลตนเอง 

ผูปวยมีการเสาะแสวงหาความรูเร่ืองอาการของโรคเบาหวาน จากแพทย พยาบาลอยาง
ตอเนื่อง แตขาดการนําความรูมาใชในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม 

 
2.3.8 การใชทักษะในการดูแลตนเอง 

ผูปวยขาดทกัษะในการดแูลตนเองอยางเหมาะสม เชน ไมเลือกชนิดอาหาร ปริมาณไม
จํากัด  ขาดการออกกําลังกาย 



2.3.9 การปฏิบตัิกิจกรรมในการดแูลตนเองอยางมีระบบและตอเนื่อง 
หลังจากที่ปวยเปนโรคเบาหวาน ผูปวยยังขาดการปฏิบัติกิจกรรมดแูลตนเองอยางเหมาะสม

และตอเนื่อง เชน กินของหวาน ผลไมหวาน ๆ จํานวนมาก ถารูสึกวาตนเองไมคอยสบาย น้ําตาล
สูงขึ้น ก็จะลดปริมาณอาหารลง แตถาสบายดี ผูปวยก็จะกินเยอะเหมือนเดิม แตเร่ืองการมาตรวจ
ตามนัด ผูปวยปฏิบัติไดถูกตอง มาตามนัดทุกครั้ง กินยาตามแพทยส่ัง 

 
2.3.10 การจัดลําดับกจิกรรมเพื่อการดูแลตนเอง 

ผูปวยไมคอยใหความสําคัญของการจัดลําดับความสําคญักอนหลังของกิจกรรมที่ควร
ปฏิบัติ เชน บางวันถามีงานยุง กจ็ะทํากอนที่จะดูแลความสะอาดรางกาย จะอาบน้ําก็ตอเมื่อทํางาน
เสร็จ หรือถายังไมหิวขาว กจ็ะงดมื้อนั้นไปเลย 
 
3.  ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง (Capabilities Operation) 
3.1 ระยะของการคาดการณ (Estimative) 
ขอมูล : ผูปวยมีความรูเกีย่วกับตนเองและสิ่งแวดลอม มคีวามรูจากประสบการณในเรื่องการ
รับประทานอาหาร วา ถากินขนมหวานมาก จะทําใหน้ําตาลสูง ตาจะมวั เทาจะชา และการไมออก
กําลังกาย จะทาํใหน้ําตาลสูงเชนกัน 
3.2  ปรับเปล่ียน  (Transitional) 
ขอมูล  :  ผูปวยพิจารณา ใครครวญ เพื่อตัดสินใจในการกระทํา ตัดสินใจวาตอไปจะควบคุมอาหาร 
ไมกนิจุบจิบ จะออกกําลังกายโดยการเดินตอนเย็นๆ ทกุวัน 
3.3  ลงมือปฏบิัติ  (Productive Operation) 
ขอมูล :  ผูปวยเตรียมการเพือ่การกระทํา ประเมินสถานการณ พิจารณาผลที่ได โดยบอกวาจะเริ่ม
รับประทานอาหารใหเปนเวลา 3 มื้อหลัก ไมกินจุบจิบ ตอนเย็นๆ จะชวนสามีเดนิออกกําลังกายทุก
วัน เพื่อน้ําตาลจะไดลดลง ตาจะมองเห็นชัดขึ้น 
 
4. ความตองการในการดแูลตนเอง (Therapeutic Self - Care Demand - TSCD) 
4.1 ความตองการการดูแลตนเองทั่วไป (Universal Self - Care Requisite) 
4.1.1 อากาศ :  การคงไวซ่ึงอากาศที่เพียงพอ 
ขอมูล : อัตราการหายใจสม่ําเสมอ 18 คร้ัง/นาที ทรวงอกขยายเทากนัทั้งสองขาง ไมมีอาการหอบ 
ฟงเสียงปอดไมพบส่ิงผิดปกติ ไมเคยมีปญหาเกีย่วกับโรคระบบทางเดนิหายใจ 
สรุป : ผูปวยไมมีความพรองในเรื่องอากาศ 
 



 
4.1.2 อาหารและน้ํา :  การคงไวซ่ึงอาหารและน้ําท่ีเพียงพอ 
ขอมูล : ผูปวยรับประทานอาหารจุบจิบ รับประทานของหวาน ผลไมหวาน ๆ วันละหลายมื้อ 
รับประทานขาวมื้อละ 1 ทัพพี x 3 มื้อ 
น้ํา : ดื่มน้ําวนัละประมาณ 10 แกว 
ขอมูล : สูญเสียน้ําทางปสสาวะ ผูปวยปสสาวะ 6-7 คร้ัง/วัน ประมาณ 900 cc. สูญเสียน้ําโดยมองไม
เห็น (ทางปอด ผิวหนัง อุจจาระ) ประมาณ 800 cc. รวมน้ําที่สูญเสียทั้งหมด 900 + 800 = 1,700 cc. 
ปริมาณน้ําที่ไดรับสูรางกาย 2,500 cc. 
Fluid intake 2, 500 cc. 
Fluid output 2, 500 cc. 
สรุป : ผูปวยไดรับอาหารเกนิความตองการของรางกาย แตไดรับน้ําพอเพียงกับความตองการของ
รางกาย 
 
4.1.3 การขับถายและการระบายของเสีย : คงไวซ่ึงการขับถาย  และระบายของเสียใหเปนไป

ตามปกต ิ
ขอมูล : ถายอจุจาระปกติวนัละ 1 คร้ังทุกวนั ถายปสสาวะวนัละ 6-7 คร้ัง โดยปสสาวะกลางวัน 4-5 
คร้ัง กลางคนืประมาณ 2-3 คร้ัง สีเหลืองใส 
สรุป : ผูปวยไมมีความพรองในการขับถาย 
 
4.1.4 ความสมดุลระหวางการทํากิจกรรม และการพักผอน :  คงไวซ่ึงความสมดุลระหวางการทํา

กิจกรรมและการพักผอน 
ขอมูล : ผูปวยจะเขานอนเวลาประมาณ 22.00 น. ตื่นนอนเวลาประมาณ 5.00-6.00 น. นอนหลับ
สนิทดี นอนกลางวันเปนบางวัน วันละประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
สรุป : ผูปวยนอนหลับพักผอนเพียงพอ 
 
4.1.5 ความสมดุลระหวางการอยูคนเดียว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน :  คงไวซ่ึงการรักษา

ความสมดุลระหวางการอยูคนเดียว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
ขอมูล : ผูปวยรับรูปกติ สามารถติดตอส่ือสารโดยการพดูคุยกับคนในครอบครัว เพื่อนบาน 
สรุป :  ผูปวยมีความสมดุลระหวางการอยูคนเดยีว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 
 



4.1.6 การปองกันอนัตรายตอชีวติ :  การปองกันอันตรายตอชีวิต  การปฏบิัติหนาท่ี และความ
เปนอยูท่ีด ี

ขอมูล :  ผูปวยมารับการรักษาอยางตอเนือ่ง ไมขาดยา กินยาตรงตามแผนการรักษาของแพทย เมือ่มี
อาการตามัว กรี็บมาพบแพทย เพื่อตรวจหาสาเหตุ 
สรุป :  ผูปวยมีการปองกันอันตรายตอชีวติเหมาะสม 
 

4.2 ความตองการดูแลตนเองตามพัฒนาการ(Developmental Self-care requisite) 
4.2.1 ความตองการตามระดับพฒันาการในวัย 
ขอมูล :  ผูปวยไดรับการดูแลจากบดิา มารดาอยางเหมาะสมตามวยั เมื่อถึงวัยเขาโรงเรียนไดเขา
เรียนและศึกษาถึงชั้นประถมปที่ 4 จากนั้นผูปวยก็เริ่มทํางาน ทํานาชวยเหลือครอบครัว จนกระทั่ง
แตงงานก็ทํางานชวยเหลือครอบครัวของตนเอง บุตรทุกคนเปนคนดี ขยันทํากนิ มอีาชีพสุจริต ไม
ใชยาเสพตดิใด ๆ และดแูลผูปวยอยางดีมาตลอด ทั้งในยามปกติ และยามเจ็บปวย 
สรุป :  ผูปวยไมมีความพรองในเรื่องความตองการตามระดับพัฒนาการในวยั 
 

4.2.2 ความตองการตามสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงในชีวติ 
ขอมูล :  เมื่อผูปวยเริ่มเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน ไดรับการรักษาอยางตอเนื่องมาตลอด ไมเคยยอทอ 
มีบางครั้งทุกขใจบาง แตก็คดิวาเปนเวรกรรม ตัวเองจะอดทนตอไปและอยากใหรางกาย ตามองเหน็
เหมือนเดิม เพือ่จะกลับไปขดุบอเล้ียงปลาได 
สรุป :  ผูปวยไมมีความพรองในเรื่องความตองการตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในชีวิต 
 
4.3 ความตองการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health Deviation Self - Care 

Requisite) 
4.3.1 การแสวงหาบริการสุขภาพ 
ขอมูล :  เมื่อเร่ิมแรกที่ผูปวยเปนโรคเบาหวาน รักษาทีส่ถานีอนามัยเทศบาลตําบลทาโขลง แตตอมา
เมื่ออาการเริ่มรุนแรงขึ้น จงึถูกสงตัวไปรกัษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร ตามสิทธิบัตรทอง และ
ขณะนี้ผูปวยมภีาวะ DR รวมดวย จึงรับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้อยางตอเนื่อง 
สรุป :  ขณะนีผู้ปวยมีการแสวงหาบริการสขุภาพที่เหมาะสม 
4.3.2 การรับรู ความสนใจตอโรค และผลกระทบของโรคตอตนเอง 
ขอมูล :  ผูปวยรับรูวาตนปวยเปนโรคเบาหวาน และมภีาวะแทรกซอน คือ เบาหวานขึ้นตา ทราบถึง
วิธีการดูแลตนเอง มีความรูเหมาะสม แตขาดการปฏิบัติที่เหมาะสมกบัโรค 

สรุป :  ผูปวยมกีารรับรู สนใจตอโรคแตยังขาดการปฏิบัติที่เหมาะสม 
 



4.3.3 การปฏิบตัิตามแผนการวินจิฉัย การรักษา ฟนฟู และปองกันโรค 
ขอมูล :  ผูปวยสามารถปฏิบัติตามแผนการรักษาไดอยางถูกตอง โดยการรับประทานยาตามแพทย
ส่ัง แตไมปฏิบัติตนตามคําแนะนําในการควบคุมโรค 

สรุป :  ผูปวยมีความพรองในการปฏิบัตติามแผนการวนิิจฉัย การรักษา ฟนฟู และปองกันโรค 
 
4.3.4 การเฝาระวังผลขางเคียงของโรค 
ขอมูล :  ผูปวยทราบวาปวยเปนโรคเบาหวาน แตไมปฏิบัติตวัใหเหมาะสมกับโรค จึงเกิด
ภาวะแทรกซอนตามมา คือ เบาหวานขึน้ตา 

สรุป : ผูปวยมีความพรองในการเฝาระวังผลขางเคียงของโรค 
 
4.3.5 การปรับภาพลักษณและจิตมโนทัศน 
ขอมูล :  ผูปวยยอมรับในการเจ็บปวย เพราะคิดวาเปนเรือ่งของเวรกรรม การกินที่ไมเหมาะสม และ
โรคที่เปนยังมทีางรักษาทําใหดีขึ้น ถึงแมวาไมหายเดด็ขาด และตนก็สามารถทํางานชวยเหลือ
ครอบครัวได 
สรุป :  ผูปวยไมมีความพรองในการปรับภาพลักษณและจติมโนทัศน 
 
4.3.6 การยอมรับภาวะสุขภาพ และการเรียนรูท่ีจะดํารงชีวติตามสภาพที่เกิดขึ้น 
ขอมูล :  ผูปวยยอมรับวาการที่เปนเบาหวานขึ้นตา เปนเพราะตนเองขาดการควบคุมโรคที่ดี คือ ไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ แตคดิวา ถาตนเองควบคุมโรคได เชน กินนอยลง ออกกําลังกาย
โดยการเดนิทกุวัน อาการปวยคงดีขึน้ ตาก็จะมองเห็นเหมือนเดิม กลับไปชวยสามขีุดบอปลาได 
สรุป :  ผูปวยมีการยอมรับภาวะสุขภาพ และการเรียนรูที่จะดํารงชวีิตตามสภาพที่เกดิขึ้น 
 
การวางแผนการพยาบาล :  ขอมูลจากการเยี่ยมบาน คร้ังที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 09.00 - 
12.00 น. ผูปวยหนาตาสดชื่น อาการทั่วไปดี แตตายังคงมัวเทาเดิม นอนหลับพักผอนไดเพยีงพอ 
สามารถปฏิบัติกิจวตัรประจาํวันไดตามปกติ ผูปวยยังคงรับประทานอาหารจุบจิบ กินวันละหลายมือ้ 
กินมะมวงสุกวันละ 3-4 ลูก ทุกวัน ไมออกกําลังกาย ผูปวยบอกวาทํางานบานจนเหงื่อออกทุกวนั 
 
การตรวจรางกาย :  BP 130/90 mmHg  น้ําหนกั 98 กก.  สวนสูง 155 เซนติเมตร  

     BMI 40.8 kg/m2  Blood Sugar (หลังอาหารเชา 2 ช่ัวโมง) = 218 mg/dl 
 
 



การวินิจฉัยการพยาบาล : ความพรองในการดูแลตนเอง (Self - Care Deficit) 
ความตองการในการดูแลตนเอง(TSCD): ความตองการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ 
(Health Deviation Self-care Requisite) 
1) ผูปวยมีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน คอื ภาวะเบาหวานขึ้นตา (Diabetic retinopathy) 
วัตถุประสงค :  ปองกันการลุกลามของภาวะเบาหวานขึน้ตา 
เกณฑการประเมิน :   

 ผูปวยไดรับการรักษาภาวะ DR  
 ความสามารถในการมองเหน็ไมแยลง หรือมองเห็นชัดเจนขึ้น 

ระบบการพยาบาล :  ระบบทดแทนบางสวน (Partially Compensatory System) 
กิจกรรมการพยาบาล : พยาบาลปฏิบตั ิ
1. ใหความรูเขาใจเกี่ยวกบัภาวะแทรกซอนทางตาที่เกิดขึ้น เนื่องจากไมสามารถควบคุมระดับ

น้ําตาลใหใกลเคียงกับคนปกติ 
2. อธิบายการเกดิ DR วา เมื่อเปนเบาหวานนานหลายป จะมีการเปลี่ยนแปลงของเสนเลือดฝอยใน

อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ถาเกิดที่จอประสาทตาเสนเลือดจอประสาทตาจะพอง แตก เลือดออก 
ไขมันออก จอประสาทตาบวม  เรียกวา เบาหวานขึน้ตา เสนเลือดงอกใหมในจอประสาทตา 
เกิดมาแลวจะแตกเปราะงาย ทําใหมีเลือดออกในน้ําวุนตา และตามัวลงทันที ทิ้งไวนานรกัษา
ไมได 

3. อธิบายแนวทางการรักษา DR วาภาวะเบาหวานขึ้นตาของผูปวยนัน้อยูในระยะเริ่มแรกของ
อาการ(NPDR) มีทางรักษาหายได โดยการใชแสงเลเซอร  

4. กระตุนใหกําลังใจและแนะนาํในการปฏิบัตกิารดูแลตนเอง เพื่อปองกันไมใหโรค DR. ลุกลาม
มากขึ้น  โดยอธิบายวาการรักษาดวยแสงเลเซอรจะไดผลดียิ่งขึ้นก็ตอเมื่อผูปวยสามารถควบคุม
โรคเบาหวานได  โดยการควบคุมเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย 

5. ใหกําลังใจแกผูปวย  โดยเลาตัวอยางผูปวยที่ตอบสนองตอการรักษาด ี  บอกถึงปจจยัที่สงเสริม  
การตอบสนองตอการรักษาดี เชน  การมคีวามหวังและกําลังใจที่จะตอสูกับโรค  ความตองการ
ที่จะกลับมามองเห็นไดชัดเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง 

6. ใหขอมูลแกผูปวยเพิ่มเติมเกีย่วกับการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของตนเอง  อันตรายของ
ภาวะแทรกซอนที่อาจลุกลามมากยิ่งขึ้น  เชน  ถาไมสามารถดูแลตนเองไดเกีย่วกับการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค  ความรุนแรงของเบาหวานขึน้ตาก็จะมากขึ้น  จนสุดทาย
ไมมีทางรักษาใหหาย  ตาจะบอดในที่สุด 

7. รวมกับผูปวยและครอบครัวในการวางแผน  และจัดระบบการดูแลตนเอง  และสอดแทรกการ
ดูแลตนเอง  เปนสวนหนึ่งในแบบแผนการดํารงชีวิต  โดยการใหขอมลูและขอเสนอแนะตางๆ 



กิจกรรมผูปวยและครอบครัวปฏิบตั ิ
1. ซักถามในสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกบัการเกิดโรคเบาหวานขึน้ตา  แนวทางการรักษา 
2. เลาถึงความพรองในการดแูลตนเองเกีย่วกบัการควบคุมการออกกําลังกาย 
3. ผูปวยเขาใจสาเหตุของการเกดิโรคเบาหวานขึ้นตา  และเขาใจความจําเปนในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม 
4. ผูปวยและครอบครัวรวมกันวางแผนปฏิบตัิการดูแลตนเอง  และเลือกวิธีที่สอดคลองกับการ

ดําเนินชวีิตประจําวัน  เกีย่วกับการควบคมุอาหาร  โดยจะเริ่มรับประทานอาหารใหเปนมื้อ
หลักๆ 3 มื้อ  ไมกินจุบจิบ  ญาติจะเลือกซือ้อาหารที่เหมาะกับโรคมาฝากผูปวย  การดูแลตนเอง
เร่ืองการออกกาํลังกาย  โดยสามีบอกวาจะชวนผูปวยใหเดินออกกําลังกายตอนเย็นๆ ทุกวัน  
เดินไปจนถึงกลางซอยแลวเดินกลับไปใชเวลาประมาณ  20  นาที 

5. ผูปวยและญาติใหสัญญาจะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม  เพือ่การดูแลตนเองตลอดไป  
ใหเปนไปตามธรรมชาติและวิถีชีวิตของผูปวย 

 
การวินิจฉัยการพยาบาล : ความพรองในการดูแลตนเอง (Self - Care Deficit) 
ความตองการในการดูแลตนเอง(TSCD): ความตองการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ 
(Health Deviation Self-care Requisite) 
2) พฤติกรรมการดูแลตนเอง  เพื่อควบคุมโรคเบาหวานไมเหมาะสม 
วัตถุประสงค :  ผูปวยมพีฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานเหมาะสม 
เกณฑการประเมิน :   

 ผูปวยบอกวิธีการดูแลตนเองไดถูกตอง  เพื่อการควบคมุโรค 
 ระดับน้ําตาลในเลือดใกลเคยีงกับคนปกติ หรือต่ํากวา 150 mg/dl กอนอาหารเชา 

หลังอาหารเชา ต่ํากวา 200 mg/dl หรือ AbAC1 อยูระดับ < 7.5 
 น้ําหนกัตัวลดลง 
 ไมเกิดภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ 

 
ระบบการพยาบาล :  แบบสนับสนุนและใหความรู (Supportive Educative System) 
กิจกรรมการพยาบาล: พยาบาลปฏิบตั ิ
1. อธิบายใหผูปวยเหน็ความสําคัญของการดูแลตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

เพื่อใหผูปวยเกิดความตระหนักและเกิดการปฏิบัติอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 



2. ใหคําแนะนํา สาธิต และฝกปฏิบัติ การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแกผูปวย เพื่อให
ผูปวยมีชีวติอยูโดยปราศจากภาวะแทรกซอน สามารถดํารงชีวิตประจําวนัและชวีิตในสังคม
อยางใกลเคยีงคนปกติที่สุด  ดังนี ้

 
1.  การควบคมุอาหาร 

- รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ งดอาหารจุบจบิและอาหารระหวางมื้อ 
- หลีกเลี่ยงอาหารทอดทุกชนดิ 
- รับประทานเนือ้สัตวไมติดมนั และใชวิธีตม นึ่ง ปง ยาง แทนการทอด 
- งดการเติมน้ําตาลในอาหารและเครื่องดื่ม 
- รับประทานผักประเภทใบสเีขียวใหมากขึ้นทุกมือ 
- รับประทานผลไมที่ไมหวาน 

อาหารที่ผูปวยเบาหวานตองควบคุม แบงเปน 3 ประเภท ดังนี ้
1.1 อาหารที่ควรงดหรือหลีกเลี่ยง เพราะเปนอาหารที่รับประทานแลวทําใหระดับน้ําตาลใน

เลือดสูงอยางรวดเรว็ทุกชนดิ 
- อาหารจําพวกน้ําตาลทุกชนดิ 
- น้ําหวานตาง ๆ 
- นมสดปรุงแตงรส 
- ขนมหวานตาง ๆ 
- ลูกอมชนิดตาง ๆ ช็อคโกแลต 
- อาหารที่ปรุงดวยการทอดหรอืเนื้อสัตวติดมนั 
 

1.2 อาหารที่รับประทานไดแตตองทานในปรมิาณที่จํากดั เพราะถารับประทานมากเกินไปก็จะ
ทําใหน้ําตาลในเลือดสูง ไดแก 

- ผลไมรสหวานชนิดตาง ๆ 
- ขาวและอาหารที่ทําจากแปง เชน กวยเตีย๋ว ขนมจีน ขนมปง บะหมี่ วุนเสน 
- พืชจําพวกเผือก มัน มันฝร่ัง ฟกทอง ถ่ัวเมล็ดแหง 

 
1.3 อาหารที่ผูปวยรับประทานไดโดยไมจํากัด ไดแก อาหารที่เปนพืช ผักใบเขียวทกุชนิด 

2.  การออกกําลังกาย 
อธิบายใหผูปวยเขาใจวาการออกกําลังกาย หมายถึง การมีกิจกรรมเสริมเพิ่มจากกิจวัตร

ประจําวนัที่ทําอยูแลว และบอกถึงประโยชนของการออกกําลังกาย วาการออกกําลังกายจะชวยให
สามารถควบคุมอาการของโรคเบาหวานได ชวยในการเผาผลาญของน้ําตาลดีขึ้น การทํางานของ



ระบบตาง ๆ ของรางกายดขีึ้น ผูปวยรายนี้มีอายุมาก รูปรางอวน แนะนําการออกกาํลังกายโดยการ
เดิน การเดินเปนประจําสามารถใหสุขภาพดีขึ้นได ทําใหความดนัเลือดและอัตราการเตนของชีพจร
ลดลง กลามเนื้อนองและขาแข็งแรง รวมทั้งขอเทาและเทา การเดินเพื่อการออกกําลังกายควรเดนิ
กาวเทายาว ๆ ในจังหวะเร็ว โดมีขอปฏิบัติในการเดิน ดังนี้ 
-  ควรเดนิทุกวัน หรืออยางนอยที่สุดควรเดินวนัเวนวนั 
-  เดินตลอดเวลาเปนเวลาอยางนอย 20 นาที โดยไมหยดุแตในตอนเริม่ตนแรก ๆ ควรเดินในระยะ
ส้ันกอน เชน เร่ิมดวย 5 นาท ีหรือ 10 นาที แลวคอยเพิ่มระยะเวลา อาจใชเวลาเปนสัปดาห 
-  ควรเดินเร็วหรือที่เรียกวา เดินจ้ํา เดนิโดยการใชปลายเทาถีบออกและแกวงแขนไดตามสบาย อยา
เดินทอดนอง กาวสม่ําเสมอ และเปนจังหวะเปนไปตามธรรมชาติ 
-  หายใจลึกเปนจังหวะขณะเดิน ควรหายใจเปนจังหวะตามการกาวเดิน เชน หายใจเขาขณะเดิน 3 
กาว และหายใจออกขณะเดนิ 4 กาว 
-  ควรเดินในที่อากาศบริสุทธิ์ ไมควรเดนิในบริเวณทีอ่าจจะทําใหเกดิอันตรายได เชน พื้นไมเรียบ 
ล่ืน หรือ ใกลถนนสายใหญ 
-  สวมรองเทาที่สบายแตหุมหอเทาไดดี รองเทาที่ใชควรเปนสนเตีย้ ไมควรจะรัดนิ้วเทา แตถาเดิน
เปนประจําอาจทําใหเทาพอง หรือถลอกได อาจแกไขดวยการเลือกสวมถุงเทาที่ถูกตอง 
 
3.  การดูแลเทา ผูปวยเบาหวาน มีโอกาสเกิดแผลที่เทาไดมากกวาคนทั่วไปหลายเทา การปองกันท่ี
งาย ทําไดโดยหมั่นดูแลเทา ดังนี ้
 

 การดูแลและรักษาความสะอาดของผิวหนงั เพื่อคงไวซ่ึงความสมบูรณของผิวหนงั 
1) ทําความสะอาดเทาทั่วทกุสวนดวยน้ํา และสบูเวลาอาบน้าํทุกวัน ลางสบูใหหมด และซับ

เทาใหแหงดวยผาขนหนู โดยเฉพาะบริเวณซอกนิว้เทา 
2) หลีกเลี่ยงการแชเทา เพราะจะทําใหผิวหนงัแหงมาก 
3) ถาเหงื่อออกชืน้บอย ๆ ควรใชแปงฝุนทาบาง ๆ เวนซอกนิ้ว 

 
 ตรวจเทาเพื่อหาความผดิปกติ 

1) ตรวจเทาใหทัว่ทุกสวนทุกวนัโดยเฉพาะซอกนิ้วเทา รอบเล็บเทา 
2) ถามองเห็นไมชัดเจน อาจตองใชกระจกชวยสองดู หรือใหบุคคลอื่นชวยตรวจด ู
 

 ปองกันการเกดิแผลที่เทา 
1) ตัดเล็บเทาใหเปนแนวตรงไมส้ันชิดเนื้อเพือ่ปองกันการเกิดเล็บขบ และการเกดิแผลจากการ

ตัดเล็บ 



2) ควรตัดเล็บเทาหลังลางเทาใหม ๆ เพราะเลบ็จะออนและตัดงาย 
3) ไมใชมีดหรือกรรไกรตัดเลบ็เทา ควรใชตะไบ ตะไบเลบ็เทา 
4) ไมใชของแข็งแคะซอกเล็บเทา  เพราะทําใหเกิดแผลและเนื้อเยื่อซอกเลบ็เทาช้ําได 
5) ถาผิวหนังมีรอยแตกใหใชครีมหรือโลชันทาบาง ๆ ที่เทาวนัละครั้งโดยเวนตามซอกนิว้เทา 
6) เมื่อเกิดตาปลา หนังแข็ง หามตัดดึง หรือแกะออกหรือใชสารเคมี หรือยาทา 
7) ถามีเทาชาหรือเทาเย็น ควรหลีกเลี่ยงการวางกระเปาน้ํารอนเฉพาะที ่
8) ไมควรใหเทาอยูใกลเครื่องยนต หรือทอไอเสียรอน ๆ 
9) สวมรองเทาและถุงเทา ทุกครั้งที่ออกนอกบานและสวมรองเทาขณะทีอ่ยูในบาน 
 

 สงเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเทา 
1) บริหารเทาดวยการเดนิ หรือเดินเขยงปลายเทาทุกวันการออกกําลังเพือ่ใหเกดิการไหลเวียน

ดี วิธีทํา คือ นอนหงายราบยกขาสูงตั้งฉากกับลําตัวนานครึ่งนาที หอยขาที่ขอบเตยีงนาน
คร่ึงนาที แลววางขาพักบนเตียงในแนวราบ ทําอยางนี้สลับกัน 6-7 คร้ังประจําทุกวนั อาจ
นั่งหอยเทาแลวแกวงเทาไปมา และหมนุขอเทา กระดกปลายเทาขึ้นลง 

2) มอบเอกสารแผนพับการดูแลตนเองสําหรับผูปวยโรคเบาหวานในเรื่องการควบคุมอาหาร 
การออกกําลังกาย และการอูแลเทา ใหกับผูปวยไวเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง
เหมาะสม 

 
กิจกรรมของผูปวยและครอบครัวปฏิบตัิ :  

1) ผูปวยบอกถึงวิธีการควบคุมโรคไดถูกตอง เชน กําหนดมื้ออาหาร การเดินเพื่อสุขภาพ ดูแล
เทาไมใหเปยกชื้น หรือเปนแผล อธิบายวิธีการรับประทานยาถูกตอง บอกวันนดัในรอบ
หนาไดถูกตอง 

2) ผูปวยสัญญาวาจะลดจํานวนมื้ออาหารใหนอยลง รับประทานหวานใหนอยลง รับประทาน
มะมวงสุกเต็มที่วันละ 1 ลูก 

3) ลูกสะใภเขาใจในคําแนะนํา และสัญญาวาจะดูแลเรื่องการรับประทานอาหารใหมากขึ้น 
โดยจะงดซื้อขนมหวานมาฝากผูปวย 

 
 
 
 
 
 



การวางแผนการเยี่ยมบานครั้งที่ 2 
 

1. ติดตามประเมนิผล Blood Sugar ความดันโลหิต  น้ําหนกัตัว การมองเห็น  สุขภาพเทา 
2. ประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
3. การรับรูความสามารถในการดูแลตนเอง 
4. ประเมินแรงจงูใจในการปฏิบัติการดูแลตนเอง 
5. การมีสวนรวมของผูปวย  และครอบครัวในการดูแลตนเอง 
6. ติดตามประเมนิการควบคุมโรค และการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ(Productive  Operation) 

 การรับประทานอาหาร 
 การออกกําลังกาย 
 การดูแลเทาและผิวหนัง 

       7.  ประเมนิอาการหรือปญหาอื่นๆ 
 
ขอมูลจากการเยี่ยมบานครั้งที่ 2  วันที ่ 30  เมษายน  2549  เวลา 10.00 - 12.00 น. 
 ผูปวยแตงตัวสะอาด นั่งคอยนักศึกษาอยูหนาบาน  หนาตาสดใส  อารมณดี  พูดคยุเลาเรื่อง
การปฏิบัติตนของตนเองใหนักศึกษาและอาจารยฟงวา  ระหวางทีน่ักศึกษาไมไดมาเยีย่ม  ตนได
ควบคุมเรื่องการรับประทานอาหาร  ออกกาํลังกายทุกวัน  ตอนนี้รูสึกวาตัวจะเบาและเทาไมชา และ
หายหนัก  แตตายังมัวเทาเดมิ 
 
 การใหการพยาบาล  โดยปฏบิัติตามแผนที่วางไว 

1. ติดตามประเมนิผล  Blood  Sugar  ความดนัโลหิต  น้ําหนักตัว  การมองเห็น  สุขภาพ
เทา 
ผลที่ได  :   Blood  Sugar  (หลังอาหารเชา 2 ชม.)  119 mg/dl 
  BP  130/90  mmHg 
  น้ําหนกัตัว   95.6  kgs 
  การมองเห็น  ตายังมัวเทาเดมิ 
  เทา  ไมมีแผล 
 
 
 
 



           ตารางเปรียบเทียบสขุภาพ 
 

การตรวจ/ประเมิน เยี่ยมบานครัง้ท่ี1 
(18  เมษายน 2549) 

เยี่ยมบานครัง้ท่ี 2 
(30 เมษายน 2549) 

Blood  Sugar 
BP 
น้ําหนกัตัว 
VA  (การมองเห็น) 
สุขภาพเทา 

218  mg/dl 
130/90  mmHg 

98  kgs 
FC 

ไมมีแผล 

119  mg/dl 
130/80  mmHg 

95-6  kgs 
FC 

ไมมีแผล 
 
 

2. ประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
ผูปวยมีทัศนคติที่ดีขึ้นตอการดูแลตนเอง  มีความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล  

ผูปวยบอกวาตนเองจะเริ่มดูแลตนเองอยางจริงจังแนนอน 
 

3. การรับรูความสามารถในการดูแลตนเอง 
ผูปวยใหมีความวิตกกังวลเกีย่วกับโรคเบาหวานขึน้ตาลดลง มีความเชื่อใน

ความสามารถของตนเองวาตนจะสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหลดลงเรื่อยๆ  จนใกลเคยีง
กับคนปกต ิ

ถาผูปวยเชื่อในความสามารถของตนเอง  ก็จะเปนแรงจงูใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4. ประเมินแรงจงูใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

ไดประเมนิแรงจูงใจของผูปวย  ทั้ง 3 ระยะ  คือ  1.  ระยะคาดการณ  (Estimative 
phase) 2.  ระยะปรับเปลี่ยน (Transitional  phase)  ผูปวยมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมการดแูล
ตนเองที่จะใหไดผลตามที่คาดหวัง  คือ  สามารถควบคุมระดับน้ําตาล  น้ําหนักและปองกันการ
ลุกลามของโรคเบาหวานขึ้นตา  ผูปวยรูสึกวาปญหาของตนเองนั้นสามารถแกไขหรือควบคุมได  
ตนเองมีแรงจงูใจและกําลังใจจากสามี  ลูก และลูกสะใภเปนอยางดี  ทุกคนในครอบครัวเหน็
ความสําคัญในการชวยกันดูแลสุขภาพของผูปวยเปนอยางดี  รวมกันวางแผนการดูแลตนเองของ
ผูปวย  และลงมือปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเอง  เปนระยะที่ 3 ซ่ึงเรียกวา ระยะของการลงมือกระทํา  
(Productive  phase)  ผูปวยมีความพรอมที่จะกระทําปรบัการดูแลตนเอง  แนใจในสิ่งที่ไดตัดสินใจ
กระทํา  และทราบเกี่ยวกับผลที่ได 



5. การมีสวนรวมของผูปวย  และครอบครัวในการดูแลตนเอง 
ผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลตนเองเปนอยางดี  ซ่ึงเปนแรงจูงใจทีม่ี

อิทธิพลตอการกระทําพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเปนอยางยิ่ง 
 

6. ติดตามประเมนิการควบคุม  และการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง 
(Productive  Operation) 
6.1 การรับประทานอาหาร 

ผูปวยรับประทานอาหาร  3  มื้อหลัก  ไมกินจุบจิบ  กบัขาวที่ชอบ  คือ ปลาเค็ม  
ปลาดุก  ปลาหมอปง  ผักสด 
 มื้อเชา   เวลา 8.00 น. 
  ขาวสวย 1 ทพัพี + ใสน้ํา + ปลาเค็ม 
  ขนมปง 1 ช้ิน  (เปนบางวัน) 
  ลอดชอง 1 ถวยเล็ก (เปนบางวัน) 
 
 มื้อกลางวัน  เวลา  13.00 น. 
  ขาวสวย  1  ทพัพี + ผัดหมูใสผักบุง,  ผัดไกใสผักบุง, มะระตม 
  แซนวิส  1  ช้ิน  หรือ มะมวงสุก 1 ผล 
 
 มื้อเย็น  เวลา18.00 – 19.00 น. 
  อาหารเหมือนมื้อกลางวัน  ยกเวนแซนวิส 
 
        สรุป   ผูปวยมีความสามารถในการควบคุมอาหาร  เลือกชนิดและปริมาณได
เหมาะสมกับโรคที่เปนอยู  ทําใหระดับ  Blood  Sugar  และน้ําหนักตัวลดลง  มีบางครั้งมีอาการ
เวียนศีรษะหลังกินขาวเชาแลวประมาณ 2 – 3 ชม.  กิน Para  และนอนพกั  อาการดีขึ้น 
 

6.2 การออกกําลังกาย 
ผูปวยและสามีเดินออกกําลังกายตอนเย็นๆ  แดดออนๆ ทุกวนั  วนัละ 15 – 20 

นาที  เดินบนถนนซีเมนตหนาบานไปจนถึงกลางซอยแลวเดินกลับ  กอนกินอาหารเย็น  แนะนําให
รับประทานขนมปง 1 ช้ิน  ดื่มน้ํา กอนออกเดินประมาณ 30 – 40 นาท ี  และยกน้ําดืม่ติดตัวไปดวย
ขณะเดิน  เพราะถาผูปวยเสยีเหงื่อมากจะทาํใหเกิดอาการออนเพลีย  ขณะเดินและหลังเดิน  ควรดืม่
น้ําใหพอเพียง   
  



6.3 การดูแลฝาเทาและผิวหนัง 
ไมพบแผลที่เทาทั้ง 2 ขาง  ผูปวยสํารวจฝาเทากอนนอนทุกคืน  ผิวหนงัชุมชื้น  มีเหงือ่มาก  

เพราะอากาศรอยอบอาว  และผูปวยเปนคนขี้รอนดวย  แตไมพบอาการคัน  แผลพุพองของผิวหนัง  
หรือส่ิงผิดปกติตางๆ  ผูปวยอาบน้ําบอย  หรือถาเหงื่อออกมาก  จะใชผาชุบน้ําเช็ดตัว  แลวใชแปง
เย็นทา  ทําใหสดชื่นขึ้น 

 
7. ประเมินอาการหรือปญหาอื่นๆ 

S :  ผูปวยบนวามีอาการปวดเขาทั้ง 2 ขาง  เล็กนอย 
O :  Crepitus  at  both  knee,  น้ําหนกัมากเกินไป  BMI  41.3  kg/m2

A :  มีภาวะ  OA  knee 
P :  แนะนําการบริหารกลามเนื้อตนขาสวนหนา หรือกลามเนื้อเขา 
 -  นั่งบนเกาอ้ี 
 -  เหยียดเขาตรงแลวเกร็งเขาประมาณ 5 วนิาที (นับ 1 ถึง 10 ซํ้า)  แลววางขาลงพัก 
-  แตละขางทําซ้ําละประมาณ 10 - 20 ที แลวกลับไปทําอีกขางหนึ่ง 
-  ทํากลับไปมานาน 5 -10 นาที วันละ 3 - 5 ครั้ง 
(อาจทําในทานั่งกับพื้นราบก็ได  โดยใชการเหยยีดขาราบกับพื้น  แลวเกร็งเขา) 

 ประเมินผล  ใหผูปวยลองฝกปฏิบัติ  สามารถทําไดถูกตอง 
 

11. สรุปและขอเสนอแนะ 
 ผูปวยหญิงไทยวยัสูงอายุ  มาดวยอาการตามัวทั้ง 2 ขาง  มีประวัติเปน DM มา 4 ป รับ
การรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร อยางตอเนื่อง   
 วันที่ 4 เมษายน  2549  ที่แผนกตา  ตรวจตา  ผลมีดังนี้ 

- Conjunctiva  pale  both  eyes 
- VA  =  FC 
- Eyes  ground – check  diabetic  retinopathy (DR) : Dot  hemorrhage, hard  

exudate, macular mild  edema  
- Optic  herve  :  FC 

   :  NPDR  (Non  proliferate DR) 
   :  (SME (Clinically  Significance  Macular  Edema) 
 ตรวจเลือด  :  FBS  201  mg/dl 
    :  HbA1C  8.3% 
   



แพทยวินจิฉัยวา  ผูปวยมภีาวะแทรกซอนทางตา  คอืโรคเบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มแรก  
วางแผนตรวจ DR  ซํ้า อีก 2 เดือน ( 5 มถุินายน 2549)  เพื่อประเมนิภาวะ DR  และวางแผนการ
รักษาที่เหมาะสมตอไป 

จากการศึกษาผูปวยรายนี้  ทําใหทราบวาผูปวยรายนีม้ีขอจํากัดของการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพในการดูแลตนเองอยางเหมาะสม  คือ  ผูปวยขาดความรูที่ถูกตอง  ขาดการตระหนกัในการ
ปฏิบัติ  แตมีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติสูง  ครอบครัวขาดความรูในการดูแลผูปวยอยาง
ถูกตอง  จึงไดติดตามเยี่ยมบาน  2 คร้ัง  เพื่อใหความรูแกผูปวยและญาติเกี่ยวกบัโรคเบาหวาน  
ภาวะแทรกซอนที่ผูปวยเปนอยู  รวมถึงการควบคุมโรคเบาหวาน  โดยใชทฤษฎีการดูแลตนเองของ
โอเร็มรวมกับแนวคดิการเพิม่พลังอํานาจดานสุขภาพมาประยุกตใช 

จากการเยี่ยมบานครั้งที่ 1  พบวา ผูปวยมีการรับรู  สนใจตอโรคแตยังขาดการปฏิบัติที่
เหมาะสม  มีความพรองในการเฝาระวังผลขางเคียงของโรค  ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการควบคุม
โรค  ผูปวยยังคงรับประทานอาหารไมเหมาะสมกับโรค  ขาดการออกกําลังกายอยางมีแบบแผน  
รวมถึงครอบครัวขาดความรูในการดแูลผูปวยอยางถูกตอง  นักศึกษาไดพูดคยุใหความรูอยางเปน
องครวมเกี่ยวกับโรคเบาหวานใหผูปวยและญาติเขาใจ  จนกระทั่งไดรวมกนัวางแผนการดูแล
สุขภาพ  ดังนี้ คือ  ผูปวยตั้งวตัถุประสงค  วางแผนปฏิบัติและตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติดวยตนเอง 
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจาํวัน  โดยมีญาติสนับสนุนแนวทางเลือกวธีิการปฏิบัติของ
ผูปวย  โดยวางแผนเรื่องการควบคุมอาหาร  การออกกาํลังกาย  และใหสัญญาวาจะปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง 

จากการเยี่ยมบานครั้งที่ 2  เพื่อประเมินติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว  ผลปรากฏวา ระดับน้ําตาลในเลือด  ความดนั
โลหิต  และน้าํหนักตวั  ลดลงอยางนาพึงพอใจ  โดยผูปวยไมเกิดภาวะ  Hypoglycemia  หรืออาการ
ผิดปกติแตอยางใด  แตการมองเห็นยังคงเดิม (FC)  ผูปวยมีการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเรื่องการ
รับประทานอาหารคือเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค  รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ
หลัก  ไมรับประทานจุบจิบ  ญาติก็มีความรูและปฏิบัติการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม  คือ  ไมซ้ือ
ขนมหวานมาฝากผูปวยอีก  พูดใหกําลังใจผูปวยตลอด  ผูปวยมีการออกกําลังกายดวยวิธีการเดนิ
ตอนเย็นกับสามีทุกวัน  วันละประมาณ 15 – 20 นาที  นักศึกษากลาวชมเชย  และใหกําลังใจผูปวย  
เพื่อใหดํารงไวซ่ึงการปฏิบัติการดูแลตนเองอยางยั่งยืน 

 
 
 
 



ขอเสนอแนะ  เพื่อเปนการประเมินวาวธีิการที่นักศึกษานํามาเปน  Intervention  นั้น  
เหมาะสมหรือไม  มีความยัง่ยืนยาวนานไดหรือไม  เหน็สมควรวาควรจะติดตามผูปวยรายนี้ตอไป
อีกระยะหนึ่ง  มีการวางแผนไววา  จะไปเจาะ  HbA1C อีก 2 คร้ัง  หางกัน 2 คร้ัง 

ถาผล HbA1C < 7% แปลผลวา ควบคุมเบาหวานไดด ี
  HbA1C 7 – 8 % แปลผลวา ควบคุมเบาหวานพอใชได 
  HbA1C  > 8% แปลผลวา ยังคุมเบาหวานไดไมดีเทาทีค่วร 
  
ถาผล HbA1C < 7, 7 – 8 % แสดงวา  intervention  ที่ใชกับผูปวยรายนี้ไดผลดี  แตถาผล  

HbA1C > 8%  แสดงวา  intervention  ใชไมไดผล  ตองกลับมาพิจารณาปรับเปลี่ยน  intervention  
บางอยางใหเหมาะสมยั่งยนื  และอาจไดแนวทางที่เหมาะสมในการดแูลผูปวย  DM  รายอ่ืนๆ ตอไป 
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