
กรณีศึกษาผูปวยตามกรอบทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม 
การเยี่ยมบานครั้งที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.30-11.30 น. 

 
1.  ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ-สกุล  ผูปวยหญิงไทย    อายุ      63  ป  
เพศ  หญิง  อาชีพ  -  ศาสนา  พุทธ  
ระดับการศึกษา  ป.4  รายได  -     
ที่อยู 22 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี    
รับไวในความดูแลวันที่    27   มิถุนายน 2549       
 
2.  อาการสําคัญ 

มารับยาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันผิดปกติในเลือด ตามแพทยนัด 
 
3.  ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน 

 2 ปกอนมา ผูปวยมีอาการปสสาวะบอย หวิน้ํามาก ดื่มน้าํบอย กินจุ ออนเพลียไมคอยมีแรง 
จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลบีแคร บางเขน ตรวจเลือดวัดระดับน้ําตาลได 200 mg/dl แพทยวนิิจฉัย
เปนโรค DM type 2 ใหยารับประทานที่บานอาการตาง ๆ ดี ตอมารับการรักษาตามสิทธิ
หลักประกนัสุขภาพ จึงมารับการรักษาที่ สอ.ลาดสวาย อยางตอเนื่อง ขณะนีต้อนเชาตื่นมามักมี
อาการเวยีนศีรษะเกือบทุกวนั และมีอาการชาเทาทั้ง 2 ขาง 

 
4.  ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 
4.1 การเจ็บปวย 
 ไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงใด ๆ ไมมีประวัตแิพยาหรืออาหาร 
 
4.2 การผาตดั 

ไมเคยไดรับการผาตัดใด ๆ  และไมเคยไดรับอุบัติเหตุรายแรงใด ๆ 
 
 
 
 



5.  การประเมินภาวะสุขภาพอนามัยของครอบครัว (ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่) 
หัวขอในการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยครอบครัว แบงเปน 

1. ขอมูลทั่วไป 
2. โครงสรางครอบครัว 
3. หนาที่ครอบครัว 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ช่ือหัวหนาครอบครัว นายจํานง ฉายทอง 
1.2 ที่อยู 22 ม.4 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 
1.3 ลักษณะของครอบครัว เปนครอบครัวขยาย 
1.4 สมาชิกในครอบครัว 
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1.5 วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณ ี

 สมาชิกทุกคนในครอบครัวเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ใชภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธ 
 สมาชิกทุกคนไมมีความขัดแยงเกี่ยวกับความเชื่อ  
 การปฏิบัติศาสนกิจของครอบครัว ทําบุญตักบาตรตามเทศกาลสําคัญ เชน วันปใหม        

วันสงกรานต วันเขาพรรษา รวมเขาพิธีทอดกฐินผาปาอยางสม่ําเสมอ 
 
1.6 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ทุกคนชวยกนัรวมรับผิดชอบ 
 ตําแหนงหนาที่การงานของสมาชิกในครอบครัว หลานชาย มีตําแหนงเปนพนักงานทั่วไป

รายเดือน หลานสะใภ มีตําแหนงเปนพนักงานบริษัทรายเดือน 
 บุคคลที่ครอบครัวตองอุปการะ สงเสีย คือ ดช. กันตพงษ  ฉายทอง 
 ครอบครัวไมมีปญหาดานการเงิน รายไดรายจายสมดุล 
 เครื่องอํานวยความสะดวกในครัวเรือน เชน ตูเย็น 2 เครื่อง พัดลมตั้งโตะ 5 ตัว เตารดี 1 ตัว 

กระติกน้ํารอน 1 ใบ โทรทัศนสีขนาด 29 นิ้ว 2 เครื่อง สเตอริโอ 1 ชุด เครื่องเลน CD  1 ตัว 
เตาแกส 1 ตัว เครื่องซักผา 1 เครื่อง 

 
 
 



1.7 พัฒนาการครอบครัว 
 ขณะนี้ครอบครัวมีพัฒนาการอยูในระยะครอบครัววัยชรา (Families in retirement and    

old age) ประสบความสําเร็จในพัฒนกจิตามระยะตาง ๆ เชน เมื่อรางกายมีการเปลี่ยนแปลง
เสื่อมถอยไปตามอายุขัย ผูปวยปรับตวัใหสามารถดํารงชีวิตตามขอจํากัดทางรางกายไดตาม
จิตภาพ คงไวซ่ึงสัมพันธภาพดีที่ระหวางสมาชิกครอบครัวหลายรุน เชน รุนลูก รุนหลาน 
ผูปวยตองการมีสวนรวมกบักิจกรรมของสังคม รวมกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา 
ชวยเหลือกิจกรรมของวดัเปนประจํา 

 ความสัมพันธระหวางเครือญาติทั้ง 2 ฝาย มีความสัมพันธเหมาะสม ไปเยีย่มเยยีนกันและ
กันบอย เพราะบานอยูใกลกนั ละแวกเดียวกัน ถามีญาติคนใด ฝายใดเจ็บปวยกจ็ะมาเยี่ยม 
หรือมีงานบวช งานแตง ทําบุญบาน ก็จะมารวมตลอด 

 
1.8 การใชเวลาวางและสันทนาการของครอบครัว 

 มีรวมกิจกรรมการพักผอนหยอนใจภายในบาน เชน ดูโทรทัศนรวมกนั มีบางครั้งลูก ๆ พา
ผูปวยไปเดินเที่ยวหางสรรพสินคา หรือตางจังหวดั 

 งานอดิเรกของสมาชิก ยามวางก็ชวยกันจดัดูแลทําความสะอาดบานเปนบางครั้ง ชวยกันทํา
สวน ปลูกตนไมหลังบาน 

 
2.  โครงสรางของครอบครัว 
2.1 โครงสรางพันธุกรรมครอบครัว (Family Geonogram) 
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2.2 เปาหมายของครอบครัว 
 เปาหมายสูงสุดของครอบครัว คือ ตองการใหตนเองมีสุขภาพแข็งแรง และลูก ๆ รวมทั้ง

หลานก็ไมตองการใหเปนโรคเหมือนตนเอง ตองการใหลูก ๆ ทุกคนมีเงิน มีฐานะดีขึ้น มี
อาชีพที่มั่นคง 

 ปจจัยสนับสนนุตอการที่จะบรรลุเปาหมายของครอบครัว คือ ลูก ๆ ทุกคนเปนคนดีรักพอ
แม ดูแลพอแมเปนอยางด ี

 
2.3 บทบาทของครอบครัว 

 สมาชิกทุกคนมีบทบาทหนาที่ชัดเจน คือ คนที่ทําหนาทีห่าเลี้ยงครอบครัว คือ ลูกชายกับ 
ลูกสาว สามีผูปวยมหีนาที่คอยดูแลเรื่องการทําสวน ปลูกตนไมหลังบาน โดยมีผูปวยคอย
ชวยเหลือบาง สวนผูปวยมีหนาที่ดูแลบาน งานครัว 

 บทบาทหนาทีข่องสมาชิกแตละคนเหมาะสม ไมมีความขดัแยง มบีางครั้งหนาที่ของผูปวย
ทําไมไหว หรือไมอยูบาน ลูก ๆ ก็จะชวยกนัทําแทน 

 บิดามารดาเปนแบบอยางทีด่ีใหกับลูก เชน บิดาชวยเหลืองานชุมชน เปนคณะกรรมการ
หมูบาน เปนกรรมการวัด คอยชวยเหลือผูที่ตกยากลําบาก ใหมีเงินสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนตําบลลาดสวาย บิดามารดาเปนคนขยัน ไมอยูเฉย คอยหางานทําตลอดเวลา 

 
2.4 อํานาจของครอบครัว 

 เวลามีปญหา หรือจะทําอะไรขึ้นใหม ๆ สมาชิกทุกคนจะรวมกนัตัดสนิใจ 
 ผูที่วางรูปแบบการปฏิบัติภารกิจในบานของครอบครัว คือ สามีของผูปวย 

 
2.5 การสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว 

 รูปแบบการสื่อสารและสัมพันธภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสามัคคีกนัดี พูดคุย
แสดงความตองการ หรือความไมพอใจออกมาอยางเปดเผยเหมาะสม ใหเกียรติยกยองบิดา 
มารดาไมพูดกาวราวตอกนั 

 
2.6 คานิยมของครอบครัว 

 คานิยมในการดําเนินชวีิตทัว่ไป ยึดหลักอยูอยางพอเพยีง ชอบทํามาหากิน ไมโออวด 
คอนขางสมถะ วางแผนในการประกอบอาชีพตลอดเวลา ตองการใหทุกคนมีความมั่นคง
ทางฐานะการเงินมากกวานี ้



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

 ครอบครัวตระหนักคุณคาของสุขภาพ  ทุกคนเปนกําลังใจให ผูปวยในการรักษา
โรคเบาหวาน บิดาปฏิบัติตนเรื่องการดูแลตนเองเปนอยางดี เพราะปวยเปนโรคความดัน
โลหิตสูง  ปจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลบีแคร 

 
3.  หนาท่ีของครอบครัว 
3.1 การใหความรักความเอาใจใส 

 สมาชิกทุกคนรักใครกัน ชวยเหลือกนั เชน ถาลูกชายวางไมไดไปทํางานก็จะเปนผูพาผูปวย
ไปพบแพทยที ่ สอ. ลาดสวายตามนัด สามคีอยดูแลเรื่องการรับประทานยาของผูปวย และ
เปนผูขับรถมอเตอรไซด รับ-สง หลานไปโรงเรียนทกุวัน ลูกสะใภชวยทํากับขาว ซ้ือ
อาหารและขนมมาฝากสมาชิกในครอบครัวเปนบางวัน 

 บิดามารดามีความสนิทสนมกับลูกทุกคนเทา ๆ กัน รักลูกเทากัน 
 สามีสนิทกับหลานชายมาก จะทํากิจกรรมรวมกันตลอด เชน ชวยกันปลกูตนไม ตดัตนไม 

 
3.2 การอบรมเลี้ยงดูสมาชิก 

 การอบรมบุตร ใชวิธีตนเองเปนแบบอยางที่ดี ใหอิสระทางความคิด สอนใหลูกทุกคนเปน
คนดี เสียสละเพื่อชุมชน ไมเห็นแกตัว  

 
3.3 การผลิตสมาชิกใหม 

 ลูกคนอื่น ๆ ของผูปวยแตงงานมีครอบครัว มีลูกกันทกุคน แตผูปวยบอกกับลูกวาอยามีลูก
มากเกินไป นาจะมีลูกคนละไมเกิน 2 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
วางใจของเจาอาวาสวัด เวลามีปญหาที่ไมสามารถตัดสินใจได กจ็ะขอคําปรึกษาจากทาน 
แลวก็จะไดรับคําปรึกษาที่ด ีหาทางออกใหไดอยางเหมาะสมทุกครั้ง สวนภายในครอบครัว
แหลงชวยเหลือ คือ ลูก ๆ ทุกคนชวยกนัคิดหาแนวทางแกไข โดยพี่ชายคนโตเปนผูนําใน
การแกไขปญหา นองคนอื่นชวยกันแสดงความคิดเหน็ 

 ซ่ึงปจจุบันครอบครัวสามารถเผชิญปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.5 การจัดหาทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
 สมาชิกแตละคนมีรายไดประจํา มีการจัดสรรเงินในการใชจายอยางเหมาะสม ใชจายอยาง

ประหยดั ไมฟุมเฟอย รายไดโดยรวมพอกนิพอใช  
 การงานและอาชีพ คอนขางมั่นคง รายไดแนนอน 

 
3.6 การจัดหาสิ่งจําเปนพื้นฐานทางกายภาพแกสมาชิก 

 ที่อยูอาศัย สภาพบานมั่นคงแข็งแรง เปนบานปูนชัน้เดียว ขนาดเหมาะสมกับจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 

 เครื่องนุงหมเพียงพอ เหมาะสมกับฤดูกาล 
  ครอบครัวใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ มีความรูความเขาใจในการดูแลสขุภาพไม

คอยถูกตอง เชน สมาชิกจะกระตุนใหผูปวยไมลืมไปรับการรักษาตามแพทยนัด แตเรื่อง
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพยังไมเหมาะสม เชน เร่ืองการรับประทานอาหาร  
การออกกําลังกาย 

  รูปแบบและการปฏิบัติดานการรับประทาน เวลา ชนดิ: ผูปวยเปนผูประกอบอาหารเอง   
ทุกมื้อ ลูกคนอื่น ๆ และลูกซื้อกับขาว ขนมหวาน ผลไมมาฝากเปนประจํา  

 การพักผอนนอนหลับของครอบครัวเหมาะสม สวนใหญจะเขานอนหลังจากดูภาพยนตร
หลังขาวภาคค่าํจบ เวลาประมาณ 22.30 น. ตื่นนอนเวลาประมาณ 05.00 น. 

  ผูปวยและสมาชิกไมคอยออกกําลังกาย ทาํงานจนมืดทุกวัน ถาเปนวนัหยุดก็จะดูโทรทัศน
อยูกับบาน มีบางครั้งไปเดินเที่ยวหางสรรพสินคา 

  อุปนิสัยการรบัประทานอาหาร ลูกและสามีรับประทานอาหารเปนเวลา สวนผูปวย
รับประทานไมเปนเวลา บางครั้งมื้อกลางวันจะงด 

 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 กจ็ะรับประทาน Para 2 tab อาการดีขึ้น 

 แหลงบริการสุขภาพที่ครอบครัวใชบริการ คือ สอ.ลาดสวาย ตามสิทธิหลักประกนัสุขภาพ 
มีความพึงพอใจตอสถานบริการสุขภาพ เพราะมียา และอุปกรณทางการแพทยครบถวนใน
การใหการรักษาผูปวยและมแีพทยเปนผูตรวจรักษาใหกบัตนเอง 

 
การวิเคราะหขอมูลครอบครัว 

 

 ภาวะสุขภาพอนามัยของสมาชิกครอบครัวอยูในภาวะปกติ แข็งแรงดทีุกคน ยกเวนสามี
ของผูปวยมีโรคประจําตัว คอื โรค HT แตก็สามารถควบคุมโรคได และผูปวยเปน DM, HT, 
Dyslipidemia มีความบกพรองในการควบคุมโรค โครงสราง หนาที่ และบทบาทครอบครัว
เหมาะสม 
 
 
6.  การตรวจรางกายทุกระบบ (Review of system) 

 สุขภาพทั่วไป ออนเพลีย เวียนศีรษะ 
 ผิวหนัง  ไมมีผ่ืน ตุมคัน หรือเหงื่อออกมากผิดปกติ ผิวหนังแหง 
• ศีรษะ  ไมเคยไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรง เคยปวดศรีษะเปนบางครั้ง 
     ตา  มองเห็นชัดเจน แตเปนตอเนื้อทั้ง 2 ขาง 
• 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 ไมเคยมีปสสาวะเปนเลือด ปสสาวะบอยสีเหลืองใส 
 ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ไมเคยมีอาการปวดตามขอ ไมมีบวมแดง รอน 

หรือออนแรง 
• ระบบประสาท ไมเคยเปนลม ชักกระตกุ หรือออนแรง ไมเคยสูญเสียความทรงจํา มี
อาการชาตามปลายมือ ปลายเทา 

 
Physical Examination (Head to toe) 
• Vital Signs: T = 36.3 c0  P = 78 คร้ัง/นาที R = 18 ครั้ง/นาที 

             BP = 150/70 mmHg Weight 55 kg. Height 155 cms BMI 22.92 kg/m2

• General Appearance:  Thai women, age 63 years, medium body built and in normal nutrition 
stage, appearing no weakness, mild anxiety.  She is alert, speech not defect, not poor personal 
hygiene.  Mental condition not depressed confused and cooperation 

• Skin / Mucous membrane:  not pale, no abnormal pigmentation normal hair and nail, sweat 
moisturize 

• Head:  normal  shape and size, normal face, symmetrical, no bony overgrowth 
• Eyes: normal eye movement, no ptosis, no squint, conjunctiva not pale, no icteric 

sclera, pupil round and equal diameter 3 mm. Rt.=Lt.,  RTL Both eyes, pterygium both eyes 
• Ears: normal hearing, no abnormal looking, no discharge 
• Nose: Symmetrical, no septum deviation 
• Oral cavity: no stomatitis, no dental caries or gingivitis tongue not deviated, pharynx not 

injected, tonsil not enlarge, not injected 
• Neck: trachea in midline, thyroid gland not enlarged, jugular veins not engorged, 

cervical LN not palpable 
• Chest: Symmetrical chest well, normal breathing movement, expansion full Rt. = Lt., 

percussion resonance, Rt. = Lt. normal breath sound, no adventitious sounds, vocal resonance, 
Rt.=Lt. 

• Heart:  PMI at 5th Lt. ICS, MCL no cyanosis, no clubbing fingers, no heave or thrill, no 
carotid bruit, normal S1, S2, no murmur 

• Extremities: range of motion normal movement, 
: Muscle strength intact, muscle power Grade 5 all, no edema or swelling of joint,  
No tenderness. 

• CNS: Fully conscious, good orientation to time, place, person normal speech 



       :  Gait normal 
:   Pin pain sensory intact 
:  Facial muscle symmetrical, no weakness 
:  Good hearing 

       :  Swallowing and gag reflex intact 
:  Sternocleidomastoid and trapezies are strong 
:  Tongue protrude in midline, no tremor 
:  Babinski’s sign neg 
:  Clonus neg 
:  Cerebellar’s sign (finger to nose) normal 
:  No stiff neck 

 
 
7. การวินิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis) พรอมเหตุผล 
 
 
8. การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) พรอมเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. การรักษาเปรียบเทียบทฤษฏี  และคณุสมบัติของยา 
การรักษาตามทฤษฎีและคุณสมบัติของยา 

ชื่อกลุมยา กลไกการออกฤทธิ์ ขอดีของยา ขอควรระวัง 
1. Sulfonylureas 

Short  Acting 
• Tolbutamide 
• Gliclazide 
• Glipizide 
• Gliquidone 
• Glimepiride  
    Long  Acting 
• Chlorpropamide 
• Glibenclamide (Daonil) 

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. Biguanide 
• Metformin 

ออกฤทธิ์โดยการลดการผลิต
กลูโคสจากตับ ซึ่งจะสงผล
กระทบใหการหลั่งอินซูลิน
ลดลงและลด glucotoxicity 
นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์เปน Insulin 
sensitizer ดวย คือ กระตุนให
เกิดการใชกลูโคสในลําไสเล็ก
และออกฤทธิ์แกไขความ
ผิดปกติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
สัมพันธกับภาวะ Insulin 
resistance สูง HDL ตํ่า และ 
plasminogen activator 
inhibitor 1 สูง 

ไมทําใหผูปวยอวนขึ้น และ
ไมเกิด Hypoglycemia เพราะ
ผลของขาทําใหระดับ
อินซูลินลดลง 
 
 

ควรรับประทานพรอม
อาหาร และคอย ๆ เพิ่ม
ขนาดยาเพื่อลดอาการ
ขางเคียง 

3. 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 



 
ชื่อกลุมยา กลไกการออกฤทธิ์ ขอดีของยา ขอควรระวัง 

4. 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 
 จากการที่ไดพบผูปวย ที ่สอ. ลาดสวาย เมือ่วันที่ 27 มิถุนายน 2549 ไดทําการซักประวัต ิ
ตรวจรางกาย ทําใหทราบปญหาของผูปวย ดังนี ้

1. มีพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู 
2. มีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น 

 
และไดพูดคุยกับผูปวย ทําใหทราบวาผูปวยยังขาดความรูเกี่ยวกับภาวะแทรกซอนตาง ๆ 

ของโรคเบาหวานที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏบิัติพฤติกรรมในการดแูลตนเองที่ไมเหมาะสมรวมกับ
ครอบครัวของผูปวยยังขาดความรูเกีย่วกับการควบคุมโรคเบาหวาน ทําใหการดูแลผูปวยจาก
ครอบครัวยังไมเหมาะสม 

จึงไดวางแผนติดตามเยีย่มบานผูปวยอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง
ไดอยางเหมาะสม โดยใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลผูปวยดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมบานครั้งที่ 1 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การประเมินสภาพทั่วไป 
1.1 ขอมูลท่ัวไป 

ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 63 ป เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 4 ภูมิลําเนาเดิมจังหวัดปทุมธานี การวนิิจฉัยโรค DM, HT, Dyslipidemia 
 
2. ปจจัยท่ีมีผลตอการดูแลตนเอง 
2.1 ปจจัยพื้นฐาน (Basic conditioning factors) 

2.1.1 ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว 
- มีบุตรทั้งหมด 1 คน 
- บิดาเสียชีวติดวยโรคชรา สวนมารดาเสียชีวิตดวยโรคเบาหวาน ผูปวยแตงงานเมื่ออาย ุ27 ป 

สามีมีอาชีพทํานา  ตอมาอีก 4 ป ก็มีบุตรทั้งหมด 3 คน บุตรคนที่ 2 ถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อ
อายุ 26 ป 

 
2.1.2 แหลงประโยชนของครอบครัว 

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

เมื่อเจ็บปวยเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ จะซือ้ยากินเอง ถาอาการเปนมาก ก็จะมารับการรักษา
ที่ สอ.ลาดสวาย บุตรคนอื่นรักษาตามสิทธิประกันสังคม 
 
2.1.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ทุกคนในครอบครวัมีอาชีพและรายไดมั่นคง ฐานะครอบครัวปานกลาง ไมมีหนี้สิน ทุกคน
ชวยกันรับผิดชอบคาใชจายในครอบครัว เชน คาอาหาร คาน้ํา คาไฟ 
 
2.1.4 สภาพสงัคมและวัฒนธรรม 

ผูปวยอาศัยอยูกับสามี ลูกชาย ลูกสะใภและหลานชาย บานที่อยูเปนบานปูนชั้นเดียว มี
หองนอน 1 หอง หองน้ําและหองครัวอยูในตัวบาน ผูปวยมีความเชื่อเร่ืองบาปบุญคณุโทษ เชื่อวาทํา
ดีไดด ี อดทนทํางาน ไมคอยเชื่อทางไสยศาสตร ยึดขนบธรรมเนียมประเพณไีทยวาเปนสิ่งที่ควร



อนุรักษไว ตนเองไปรวมงานประจําปทีว่ดัใกลบานเปนประจํา และงานทําบุญ งานบวช งานแตง 
ของญาติและเพื่อนบาน 

 
2.1.5 แบบแผนการดําเนินชีวิต 

ตื่นนอนเวลาประมาณ 05.00 น. ทําอาหารเอง รับประทานอาหารเชา เวลา 8.00 น. และ
รับประทานยา ตอจากนั้นก็เดินออกกําลังกายและกายบรหิารที่สวนหลงับาน หลังจากนั้นก็ทํางาน
บาน จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. กน็อนพัก จนกระทั่งเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
รับประทานยา ตอจากนั้นกท็ํางานอดิเรก พูดคุยกับเพือ่นบาน นอนพักผอน จนกระทั่งตอนเย็น
จัดเตรียมอาหารไวสําหรับสมาชิกในครอบครัว รับประทานอาหารเยน็รวมกนัเวลาประมาณ 18.00 
น. แลวกด็ูโทรทัศน พูดคุยกนั จนกระทั่งเวลา 22.00 น. ก็เขานอน 
 
พฤติกรรมสุขภาพ 

  การรับประทานอาหาร  กนิมัน ๆ เค็ม ๆ ชอบขนมหวาน แกงกะทิ กนิปาทองโกกบัน้ําเตาหู
ทุกเชา กินอาหารไมครบ 3 มื้อ บางวันงดมื้อกลางวัน 

• การดื่มน้ํา  ดื่มน้ํา วันละ 8-10 แกว ไมดื่มน้าํอัดลม 
• การนอนหลับพักผอน  เขานอนเวลาประมาณ 22.00 น. ตื่นนอนเวลาประมาณ 05.00 น. 

นอนหลับสนทิดีตลอดคืน กลางวันนอนชวงบาย วันละประมาณ 1 ช่ัวโมง 
• การขับถาย  อุจจาระ วันละ 1 คร้ัง  ปสสาวะ วันละ 5-6 คร้ัง 
• การดูแลความสะอาดรางกาย อาบน้ําวนัละ 2 คร้ัง เชา-กอนนอน สระผมอาทิตยละ 2 คร้ัง 
• การออกกําลังกาย  ทํางานบานทั่ว ๆ ไป ไมไดออกกําลังกายอยางมแีบบแผน 
• การใชยาและสิ่งเสพติด  มีการใชยาเปนประจํา คือ จาก สอ.ลาดสวาย  ไมใชสารเสพติดใด ๆ 
• กิจกรรมทางศาสนา  ตักบาตรทุกเชา  ทําบุญที่วัดตามเทศกาล 
• วิธีการแกไขปญหาสุขภาพเมื่อเจ็บปวยเล็กนอย  ซ้ือยารับประทานเอง ถาเปนรุนแรงจะไป

พบแพทยที่สถานบริการใกลบาน คือ สอ.ลาดสวาย 
• สภาวะทางอารมณและพฤตกิรรมที่แสดงออก  เปนคนอารมณดี ไมคอยโกรธใคร ถาโกรธ

ก็จะเงียบ ๆ ไมโวยวาย 
• การรับรูตอสุขภาพ  ขณะนี้รูสึกวามักมีอาการเวียนศีรษะตอนเชา ๆ ทุกวัน รูสึกอาการของ

ตนเองไมคอยดีเทาไร  
• คุณคาความเชือ่  มีความเชือ่ทางแพทยแผนปจจุบันวา มียาและเครื่องมือทันสมัย สามารถ

รักษาโรคตาง ๆ ได  
• จิตสังคม  ไมมีภาวะวติกกังวลใด ๆ ทุกคนในบานรักใครกันดี ลูก ๆ ดูแลผูปวยเปนอยางด ี

มีเพื่อนบานมากมาย ชอบชวยเหลืองานในชุมชน 



• เศรษฐกิจ  ไมมีปญหาทางเศรษฐกิจ ลูก ๆ ทุกคนมีงานทาํ มีรายได 
• สภาพแวดลอมและที่อยูอาศยั  เปนบานไมช้ันเดียว ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ 

 
2.1.6 ภาวะสุขภาพ 

- จากคําบอกเลาของผูปวย สามี และแฟมประวัต ิ
- ขอมูลเชื่อถือได  : ควบคุมโรคไมไดตามเปาหมาย BP 150/70 mmHg, FBS 250 mg/dl 

: มีภาวะแทรกซอนที่ระบบประสาท (Diabetic Neuropathy) มีอาการชาที่
เทาทั้ง 2 ขาง 

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

ผูปวยสามารถรับรูตอส่ิงที่เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส และรูสัมผัส รับรูวาตนเองปวยเปน
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง เพราะหมอบอก รูวาโรคเบาหวานเกิดจาก
อะไร จะตองปฏิบัติตัวอยางไรเปนอยางด ี

 
2.2.2 ความจํา (Memory) 

ผูปวยมีความจาํไดดีทั้งอดีตและปจจุบัน สามารถเลาเหตุการณในชีวิตและประวัติการ
เจ็บปวยไดอยางตอเนื่อง สามารถบอกวาแตละมื้อกินยาแกโรคแตละโรคกี่เม็ด 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 ทราบวาตนเองปวยเปนโรคเบาหวานตั้งแตเมือ่ไหร 
และขณะนี้มีอาการชาที่เทาทัง้ 2 ขาง เวยีนศีรษะ อยากใหหมอรักษาเพื่อใหหายเปนปกติ หรือหาย
จากอาการชาที่เทา 

 
 
 
 



2.2.5 ความตัง้ใจ และความสนใจ (Attention And Interest) 
ผูปวยมีความสนใจในการทีจ่ะดแูลสุขภาพ แตยังขาดความตั้งใจ เพราะผูปวยมกัจะซักถาม

ถึงวิธีการที่จะทําใหน้ําตาลลดลง เทาหายชา อยากรกัษาใหหายขาด แตผูปวยยังไมเกิดการปฏิบัตทิี่
จริง ๆ จัง และตอเนื่อง 

 
2.2.6 ความตระหนกัในสภาวะของตนเอง (Self Awareness) 

ผูปวยตระหนกัในสภาวะของตนเอง โดยตระหนกัวาตนเองปวยเปนโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ขณะนีสุ้ขภาพไมคอยดี มีอาการชาที่เทา เวยีนศีรษะบอย ๆ กลัว
วาอาการตาง ๆ จะรุนแรงขึน้เรื่อย ๆ จึงอยากใหหมอรักษาอาการใหทุเลาหรือหายโดยเร็ว 

 
2.2.7 ความยอมรับตนเอง (Self Acceptance) 

ผูปวยยอมรับวาตนเองเปนโรคเบาหวาน มีอาการแทรกซอน คือ เทาชา แตอยากรกัษาให
หายขาด เพราะเปนหวงหลานชาย ซ่ึงอายยุงันอย ตองคอยดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 
 
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 ไมคอยโกรธใคร ถาโกรธก็จะเกบ็ไวเงยีบ ๆ ไมโวยวาย เปนคนขยัน หางาน
ทําอยูตลอดเวลา เชน ทํางานบาน ปลูกตนไม 
 
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  



จนกระทั่งมีอาการชาที่เทาทั้ง 2 ขาง น้ําตาลควบคุมไมได จึงคิดวาตนเองจะตั้งใจดูแล
ตนเองใหมากขึ้น โดยเฉพาะจะงดของหวานหรือของทอด ๆ และจะไปตรวจตามนดัทุกครั้ง ตั้งใจ
จะออกกําลังกายตามคําแนะนําที่ไดรับ 
 
2.3.2 การควบคุมและใชพลังงานของรางกาย 

ผูปวยมีความสามารถในการควบคุมและใชพลังงานของรางกายที่มีอยูไมเหมาะสมกบั
สภาวะของรางกาย เนื่องจากขาดการตระหนักในการดแูลตนเอง มักจะกนิอาหารทีเ่ปนของเค็ม ๆ 
เติมน้ําปลาในขาวกอนกิน กนิของทอด ๆ เชน ปลาทองโกทุกวนั ไมคอยออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 
จึงทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง 

 
2.3.3 การเคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย 

ผูปวยเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายไดดี สามารถเดินไดคลองแคลววองไว ทํางาน
บาน ปลูกตนไม 

 
2.3.4 การใชเหตุผล 

ผูปวยสามารถใหเหตุผลในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม เชน ถาลดอาหารหวาน กิน
นอยลง กินเปนเวลา กจ็ะทําใหน้ําตาลในเลือดลดลง อาการเวยีนศีรษะ ใจสั่น ก็จะดขีึ้น 

 
2.3.5 แรงจูงใจในการทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพ และความเปนอยูท่ีดี 

แรงจูงใจในการทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพ คอื สามี และลูก ๆ ผูปวยอยากใหสุขภาพแข็งแรง
เหมือนเดิม เพือ่ที่ตนเองจะไดทํางานบาน จัดเครื่องใชภายในบานใหเปนระเบียบมากกวานี ้และตน
จะไมตองเปนภาระของผูอ่ืน 

 
2.3.6 การตัดสินใจ 

ผูปวยมีการตดัสินใจครั้งแรกไมถูกตอง ไมกลาถามพยาบาลวากินอะไรที่ไมทําใหน้ําตาล
สูง และพอมาระยะหลังจึงตดัสินใจบอกพยาบาลวาตนกนิผลไมรสหวานบอย ๆ จึงทําใหน้ําตาลสูง
มาตลอด อยากไดรับคําแนะนําวา ผลไมชนิดใดที่กินไดและน้ําตาลไมสูงขึ้น ชนิดใดกินแลวน้ําตาล
สูงขึ้น 

 
2.3.7 การเสาะแสวงหา และนําความรูมาใชในการดูแลตนเอง 

ผูปวยขาดการเสาะแสวงหาความรูเร่ืองอาการของโรคเบาหวาน จากแพทย พยาบาล แต
ขาดการนําความรูที่เคยไดรับมาใชในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม 



2.3.8 การใชทักษะในการดูแลตนเอง 
ผูปวยขาดทกัษะในการดแูลตนเองอยางเหมาะสม เชน ไมเลือกชนิดอาหาร ปริมาณไม

จํากัด  ขาดการออกกําลังกาย 
 

2.3.9 การปฏิบตัิกิจกรรมในการดแูลตนเองอยางมีระบบและตอเนื่อง 
หลังจากที่ปวยเปนโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และไขมันในเลือดผิดปกติ ผูปวยยัง

ขาดการปฏิบัติกิจกรรมดแูลตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เชน กนิของหวาน ผลไมหวาน ๆ 
ของทอด ถารูสึกวาตนเองไมคอยสบาย ก็ไมสามารถจัดการกับแบบแผนการดําเนินชีวิตประจาํวัน
ใหเหมาะสมได แตเร่ืองการมาตรวจตามนัด ผูปวยปฏบิัติไดถูกตอง มาตามนัดทกุครั้ง กินยาตาม
แพทยส่ัง 
 
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 
กนิอาหารใหเปนเวลา จะออกกําลังกายโดยการเดนิตอนเย็นๆ ทุกวัน 
 
3.3  ลงมือปฏบิัติ  (Productive Operation) 
ขอมูล :  ผูปวยเตรียมการเพือ่การกระทํา ประเมินสถานการณ พิจารณาผลที่ได โดยบอกวาจะเริ่ม
รับประทานอาหารใหเปนเวลา 3 มื้อหลัก ไมกินจุบจิบ กนิอาหารเค็มนอยลง ลดจํานวนปลาทองโก 
เหลือ วันละ 1-2 ตัว ตอนเยน็ๆ จะชวนสามีเดินออกกําลังกายทุกวัน เพือ่น้ําตาลจะไดลดลง เทาจะได
หายชา หายจากอาการเวยีนศรีษะ 



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 : ผูปวยรับประทานอาหารครบ 3 มื้อเปนสวนใหญ มีบางวนังดมื้อกลางวนั หรือมื้อเชา 
รับประทานของหวาน ผลไมหวาน ๆ เปนบางวัน รับประทานขาวมื้อละ 2 ทัพพี x 3 มื้อ  
BMI 22.92 kg/m2

น้ํา : ดื่มน้ําวนัละประมาณ 10 แกว 
ขอมูล : สูญเสียน้ําทางปสสาวะ ผูปวยปสสาวะ 6-7 คร้ัง/วัน ประมาณ 1,000 cc. สูญเสียน้ําโดยมอง
ไมเห็น (ทางปอด ผิวหนัง อุจจาระ) ประมาณ 800 cc. รวมน้ําที่สูญเสียทั้งหมด 1,000 + 800 = 1,800 
cc. ปริมาณน้ําที่ไดรับสูรางกาย 2,500 cc. 
Fluid intake 2, 500 cc. 
Fluid output 1,800 cc. 
ผูปวยมีริมฝปากชุม ผิวหนังไมแหง มกีารตึงตัวดี ปสสาวะสีเหลืองใส 
สรุป : ผูปวยไดรับอาหารเกนิความตองการของรางกาย แตไดรับน้ําพอเพียงกับความตองการของ
รางกาย 
 
4.1.3 การขับถายและการระบายของเสีย : คงไวซ่ึงการขับถาย  และระบายของเสียใหเปนไป

ตามปกต ิ
ขอมูล : ถายอจุจาระปกติวนัละ 1 คร้ังทุกวนั ถายปสสาวะวนัละ 6-7 คร้ัง โดยปสสาวะกลางวัน 4-5 
คร้ัง กลางคืนประมาณ 2-3 คร้ัง สีเหลืองใส 
สรุป : ผูปวยไมมีความพรองในการขับถาย 
 
 
 
 
 



4.1.4 ความสมดุลระหวางการทํากจิกรรม และการพักผอน :  คงไวซ่ึงความสมดุลระหวางการทํา
กิจกรรมและการพักผอน 

ขอมูล : ผูปวยจะเขานอนเวลาประมาณ 22.00 น. ตื่นนอนเวลาประมาณ 5.00 น. นอนหลับสนิทดี 
นอนกลางวนัตอนบายทุกวนั วันละประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
สรุป : ผูปวยนอนหลับพักผอนเพียงพอ 
 
4.1.5 ความสมดุลระหวางการอยูคนเดียว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน :  คงไวซ่ึงการรักษา

ความสมดุลระหวางการอยูคนเดียว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
ขอมูล : ผูปวยรับรูปกติ สามารถติดตอส่ือสารโดยการพดูคุยกับคนในครอบครัว เพื่อนบาน สามารถ
ติดตอส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทยได แมจะเกรงใจไมคอยกลาถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย 
สรุป :  ผูปวยมีความสมดุลระหวางการอยูคนเดยีว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 
4.1.6 การปองกันอนัตรายตอชีวติ :  การปองกันอันตรายตอชีวิต  การปฏบิตัิหนาท่ี และความ

เปนอยูท่ีด ี
ขอมูล :  ผูปวยมารับการรักษาอยางตอเนือ่ง ไมขาดยา กินยาตรงตามแผนการรักษาของแพทย และ
หมั่นคอยสังเกตอาการผิดปกติ เชน มีอาการหาวบอย เวียนศีรษะ เหงื่อออก ก็จะหาวธีิการแกไขโดย
การกินยาหอม ดื่มน้ํา ดมยา แลวนอนพัก อาการก็ดีขึ้น 
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 ตัวเองจะอดทนตอไปและอยากใหรางกายเหมือนเดมิ 
เพื่อจะทํากิจกรรมตาง ๆ ในบาน ชวยสามีทําสวนไดเหมอืนเดิม 
สรุป :  ผูปวยไมมีความพรองในเรื่องความตองการตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในชีวิต 
 
4.3 ความตองการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health Deviation Self - Care 

Requisite) 
4.3.1 การแสวงหาบริการสุขภาพ 
ขอมูล :  เมื่อเร่ิมแรกที่ปวยมีอาการผิดปกติ ไดรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลบีแคร บางเขน 
วาเปนโรคเบาหวาน ไดรับยามารับประทาน อาการดีขึ้น ตอมาจึงมาขอรับบริการที่ สอ.ลาดสวาย 
ตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพ และรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
สรุป :  ขณะนีผู้ปวยมีการแสวงหาบริการสขุภาพที่เหมาะสม 
 
4.3.2 การรับรู ความสนใจตอโรค และผลกระทบของโรคตอตนเอง 
ขอมูล :  ผูปวยรับรูวาตนปวยเปนโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง 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 ความดันโลหิตสูง และไขมนัในเลือดผิดปกติ แตไม
ปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับโรค จึงเกิดภาวะแทรกซอนตามมา คือ เวียนศีรษะ ชาที่เทาทั้ง 2 ขาง     
บางวันมีอาการปวดนองทั้ง 2 ขาง 

สรุป : ผูปวยมีความพรองในการเฝาระวังผลขางเคียงของโรค 
 
 



4.3.5 การปรับภาพลักษณและจิตมโนทัศน 
ขอมูล :  ผูปวยยอมรับในการเจ็บปวย เพราะคิดวาเปนเรือ่งของเวรกรรม การกินที่ไมเหมาะสม และ
โรคที่เปนยังมทีางรักษาทําใหดีขึ้น ถึงแมวาไมหายเด็ดขาด และตนก็สามารถทํางานชวยเหลือ
ครอบครัวได 
สรุป :  ผูปวยไมมีความพรองในการปรับภาพลักษณและจติมโนทัศน 
 
4.3.6 การยอมรับภาวะสุขภาพ และการเรียนรูท่ีจะดํารงชีวติตามสภาพที่เกิดขึ้น 
ขอมูล :  ผูปวยยอมรับวาการที่เวียนศีรษะ ชาเทา เปนเพราะตนเองขาดการควบคุมโรคที่ดี คือ ไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ แตคดิวา ถาตนเองควบคุมโรคได เชน กินอาหารใหเปนเวลา 
ออกกําลังกายโดยการเดนิทกุวัน 
สรุป :  ผูปวยมีการยอมรับภาวะสุขภาพ และการเรียนรูที่จะดํารงชวีิตตามสภาพที่เกดิขึ้น 
 
 
5.  ประเมินความกาวหนาในการรักษา 
 ไดแก การเปลีย่นแปลงระดบัน้ําตาลในเลอืด ความดนัโลหิต น้ําหนกัตัว การปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ และสุขภาพเทา 
 
1. การเปล่ียนแปลงระดับน้ําตาลในเลือด ความดันโลหิต น้าํหนักตัว 

มีการเจาะเลือดที่ปลายนิว้มอืของผูปวย หลังจากที่ผูปวยรับประทานอาหารเชา โดยการ
รับประทานขาว 2 ทัพพีกบัแกงจดืผักรวมใสเนื้อหมู และรับประทานขนมตาล 2 ช้ิน เมื่อเวลา   
11.00 น. ขณะที่ทําการเจาะเลือด เปนเวลา 13.30 น. ไดผลดังนี้ 

Blood Sugar 397 mg/dl 
BP = 136/60 mmHg P = 76/min R = 18/min Weight = 55 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบการตรวจรางกาย 
 

การตรวจ /ประเมิน สอ.ลาดสวาย 
27 มิ.ย. 49 

เยี่ยมบานครัง้ท่ี 1 
15 ก.ค. 49 

Blood Sugar 250 mg/dl (หลัง NPO 8 ชม.) 397 mg/dl 
BP 150/70 mmHg 136/60 mmHg 
น้ําหนกัตัว 55 kg 55 kg 
สุขภาพเทา ไมมีแผล ชาทั้ง 2 ขาง 

Pin Pain sensory decrease  
 

ไมมีแผล ชาทั้ง 2 ขาง 
Pin Pain sensory decrease  

 
2. การปฏิบตัิพฤติกรรมสุขภาพ 

2.1 ผูปวยรับประทานอาหารตรงเวลา 3 มื้อ เปนสวนใหญ มบีางวันที่งดมือ้กลางวัน ผูปวยบอก
วาไมหวิ เบื่ออาหารจึงงดไมรับประทานมือ้นั้นไป อาหารที่รับประทานเปนประจํา คือ 

 

มื้อเชา -  ขาว 2 ทัพพี กับขาวเปนประเภทผัก แกงจดืผักรวม ใสลูกชิ้น  
เนื้อหมู หนังหมู 

  -  ปลาทองโก 2-3 ตัว น้ําเตาหูหวานนอย 1 แกว 
 
มื้อกลางวัน -  ขาว 2 ทัพพี กับขาวเหมือนมื้อเชา 
  -  ผลไม เปนบางวัน ไดแก ทเุรียน 1 พู เงาะ 5-6 ผล ลําไย 10 ลูก 
 
มื้อเย็น  -  ขาว 2 ทัพพี กับขาวเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ สวนใหญจะมีผักเปน 

สวนประกอบ 
 

2.2 การออกกําลังกาย ไมไดออกกําลังกายอยางมีแบบแผน แตผูปวยทํางานบานเปนประจาํ   
ทุกวัน ไดแก กวาดบาน ทํากับขาว ซักผา 

 
3. การดูแลสุขภาพเทา 

ไมมีแผลที่เทา มีอาการชาที่เทาทั้ง 2 ขาง ผูปวยใสรองเทาแตะ เวลาเดนิออกนอกบาน มี
ความระมัดระวังในการเกดิบาดแผล 
 



การวางแผนการพยาบาล 
 ความตองการในการดแูลตนเอง (Therapeutic Self Care demands, TSCD): ความตองการ
ดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health Deviation Self-Care Requisite) 
 
TSCD1  ปฏิบตัิพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมกับภาวะของโรค 
 
ขอมูลสนับสนนุ 

-  ขอมูลอัตนัย : ชอบรับประทานของทอด ๆ มัน ๆ รับประทานปลาทองโกทุกวนั  
วันละ 2-3 ตัว กินแกงกะทิบอย สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 

   : รับประทานผลไมหวานทกุวัน ไดแก ทเุรียน เงาะ ลําไย สัปปะรด  
แตในปริมาณไมมาก 

   : ไมไดออกกําลังกายอยางตอเนื่อง ทํางานบานทุกวนั 
 -  ขอมูลปรนัย : ผลการตรวจเลือด Blood Sugar 397 mg/dl 
 
ปจจัยเพื่อการดูแลตนเอง (Self Care Agency, SCA) 
-  ความสามารถ 

การรับรูดี ผูปวยรูวาตนเองปวยเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด
ผิดปกติ จะตองรักษาอยางตอเนื่อง สามารถจําในสิ่งที่แพทยและพยาบาลเคยใหคําแนะนําเรื่องการ
รับประทานอาหารใหเหมาะสมกับภาวะของโรค และยอมรับวาตนตองรับประทานยารักษาโรค
ตลอดชีวิต และเอาใจใสตออาการเปลี่ยนแปลงของโรคที่เกิดขึ้นกับรางกาย 
 
-  ความจํากัด  
 อุปนิสัยสวนตวั เปนคนพดูนอย ไมคอยกลาซักถาม เวลามีขอสงสัย ขาดการเสาะแสวงหา
และนําความรูมาใชในการดแูลตนเอง ขาดการปฏิบัติตามแผนการวนิจิฉัย การรักษา ฟนฟู และ
ปองกันโรคโดยไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการควบคุมโรค ทําใหเกิดผลขางเคียงของโรค 
 
 
 
 
 
 
 



การวินิจฉัยการพยาบาล (Self care deficit, SCD) 
 ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมกับภาวะของโรค 
 
วัตถุประสงค : ผูปวยมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมกับภาวะของโรค 

 
เกณฑประเมิน : 

1. ผูปวยสามารถบอกวิธีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ เร่ืองการรับประทานอาหาร การออก
กําลังกายไดถูกตอง 

2. เกิดการปฏิบัตพิฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมกับโรคในเรื่องการรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย 

3. ภาวะน้ําตาลในเลือดลดลง จนไมเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน Hyperglycemia, 
Hypoglycemia, Diabetic Neuropathy หรือภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ FBS < 110 mg/dl หรือ 
Blood Sugar < 200 mg/dl (หลังอาหาร 2 ช่ัวโมง) 

 
ระบบการพยาบาล:  ระบบทดแทนบางสวน (Partially Compensatory System) 
   ระบบสนับสนุนใหความรู (Supportive Educative System) 
 
กิจกรรมการพยาบาล 
 
พยาบาลปฏิบตั ิ
ใหความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมโรค รวมกับการฝกทกัษะจําเปนในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
1. อธิบายใหผูปวยเขาใจวาโรคที่เปนอยูเปนโรคที่รักษาไมหายขาดตองไดรับการรักษาอยาง

ตอเนื่อง ทั้งการรักษาโดยทางยาและการปรับแบบแผนการดําเนนิชีวิตใหเหมาะสมกับภาวะ
ของโรคที่เปนอยู เพื่อควบคุมโรคใหได ปองกันภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นแลว ไมใหรุนแรง 
ลุกลามมากยิ่งขึ้น และปองกนัไมใหภาวะแทรกซอนอ่ืนเกิดขึ้นอีก 

 
2. อธิบายเรื่องการรับประทานอาหารใหเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู ไดแก 

2.1 รับประทานอาหารใหครบ 3 มื้อ ตรงเวลา ไมงดมื้อใดมื้อหนึ่ง รับประทานในปริมาณ
ใกลเคียงกันทกุวัน ทุกมือ้ เพื่อเปนผลดีกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหคงที่
สม่ําเสมอ ไมสูงหรือต่ําเกินไป 

2.2 ในแตละมื้อใหรับประทานอาหารที่มีทั้งแปง เชน ขาว กวยเตีย๋ว เนือ้สัตว ไขมันจากพืช    
และผัก 



2.3 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานมาก ๆ ขนมหวาน ผลไมที่รสหวานจดั (เชน 
ทุเรียน ขนุน ลําไย ล้ินจี่ องุน ออย เงาะ      สัปปะรด ฯลฯ) ผลไมกระปอง หรือเชื่อมน้ําตาล
ใหรับประทาน สม มะละกอ พุทรา ฝร่ัง ชมพู แอปเปล แทน หรือถาอยากรับประทาน
ผลไมหวานจดัก็ใหรับประทานไดมื้อละประมาณ      6 คํา การรับประทานผลไมสามารถ
รับประทานไดพรอมมื้ออาหาร 3 มื้อ ใหรับประทานหลังอาหารหลัก 

2.4 กับขาวใหเปนเนื้อสัตวที่สุกแลวใหรับประทานโดยลอกหนังออกกอน และใหมีมันติดนอย
ที่สุด ควรรับประทานวนัละไมนอยกวา 12 ชอนโตะ (180 กรัม) หรือไมนอยกวา มื้อละ 4 
ชอนโตะ (60 กรัม) 

2.5 หลีกเลี่ยงอาหารทอดทุกชนดิ โดยเฉพาะทีชุ่บแปงทอด เชน กลวยแขก ไกทอด ปอเปยทอด 
ปลาทองโก ฯลฯ 

2.6 วิธีทํากับขาว  ควรเปน การตม นึ่ง ยาง แทน 
2.7 น้ํามันพืชที่ใชใหใชน้ํามันพชืที่ทําจากถั่วเหลืองแทนน้ํามันปาลม เพราะน้ํามันปาลมเปน

น้ํามันที่มีสวนประกอบของไขมันอิ่มตัว 
2.8 ควรรับประทานแกงกะทแิตนอย สัปดาหละประมาณ 1 คร้ัง 
2.9 รับประทานผักใหมาก ๆ โดยเฉพาะผักประเภทใบและถั่วสด ๆ เชน ผักกวางตุง ผักคะนา 

ผักกาดขาว ผักบุง ผักกระเฉด มะระ มะเขอืยาว ถ่ัวงอก ถ่ัวฝกยาว 
2.10 หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด และอาหารสําเร็จรูป เชน ไสกรอก  กุนเชียง 
2.11 ถาผูปวยเบื่ออาหาร แนะนําวาไมควรงดอาหารมื้อนั้น เชน ถาไมรับประทานขาวก็

รับประทานกวยเตี๋ยว ราดหนา แทน 
2.12 เวลาที่เจ็บปวย ถาเบื่ออาหารปกติ แนะนําใหรับประทานผลไมประมาณ 12-15 คํา หรือ

ดื่มน้ําผลไมหรือน้ําหวานประมาณ 1 แกว แทนอาหารมื้อนั้น ไมควรงดอาหารไปเลย 
 
3. อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความสําคัญของการออกกําลังกายวาการออกกําลังกายชวยใหเลือด

ไหลเวยีนไดด ี ชวยเรงใหน้าํตาลเขาสูเซลลไดรวดเรว็ขึน้ ทําใหชวยลดระดับน้ําตาลในกระแส
เลือด เสริมสรางกลามเนื้อทาํใหแข็งแรง ชวยลดความตงึเครียด ทําใหรูสึกสบายตัว โดยมีหลัก
ในการออกกําลังกาย ดังนี ้
3.1 ควรออกกําลังกายหลังรับประทานอาหาร        1-3 ช่ัวโมง เพราะเปนระยะที่ระดับน้ําตาล

ในเลือดกําลังสูงสุด 
3.2 เลือกออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง เชน การเดินเร็ว ทํางานบาน

หนักปากกลาง 
 
 



3.3 การออกกําลังกายตองไมหักโหมการเริ่มดวยการเดินจะทําใหไมหนักจนเกนิไป การออก
กําลังกายสม่ําเสมอจะชวยใหกลามเนื้อมพีลังเพิ่มมากขึน้ โดยทัว่ไปควรออกกาํลังกาย 
สัปดาหละ 3-4 คร้ัง เปนระยะเวลานาน 30 นาทีในแตละวนัที่ออกกําลังกาย โดยอาจแบง
การออกกําลังกายเปนแบบสะสม คือ ออกกําลังกายครั้งละ 10-15 นาที เชา-เย็น เพราะถา
ออกรวดเดียวอาจเหนื่อยเกนิไป ควรออกกําลังใหมคีวามเหนื่อยในระดับพอประมาณ โดย
สอนใหผูปวยจับชีพจรสูงสุด = 220-อายุ (ป) ผูปวยรายนี้อายุ 63 ป ฉะนั้นชีพจรสูงสุด = 
220-63 = 157 คร้ัง ระดับความเหนื่อยที่พอเหมาะในทางการแพทยเรียกวา ชวงชีพจร
เปาหมาย (Target heart rate zone) ซ่ึงอยูที่ประมาณ 60-70% ของอัตราชีพจรสูงสุด ซ่ึงนิยม
ใช 70% ดังนัน้ ชีพจรเปาหมายของผูปวยรายนี้ คือ 70/100 x 157 = 109.90 คร้ัง/นาที หรือ 
110 คร้ัง/นาที 

3.4 สวมเสื้อผา รองเทาที่มีขนาดพอดี ไมหลวม    ไมคับ และไมอึดอัด 
3.5 เลือกเสนทางเดินหรือออกกาํลังกายที่ไมขรุขระปองกันการหกลม 
3.6 ควรดื่มน้ําเปลาทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไป โดยดื่มใหมากกวาความกระหายและดืม่ไดทุก

เวลาขณะออกกําลังกาย และควรดื่มน้ํากอนที่จะออกเดินหรือกอนที่รางกายจะรูสึกกระหาย 
 

3.7 ใหสังเกตอาการที่อาจสอใหรูวาอาจเกดิอันตราย จําเปนตองหยดุออกแรงหรือหยดุออก
กําลังกายทันท ี

• เจ็บแปลบหรอืเจ็บหนวง ๆ บริเวณหนาอก ไหล แขน ขากรรไกร หรือตนคอ 
• วิงเวยีนศีรษะ เบาศีรษะ หรือหนามืดจะเปนลม 
• รูสึกหายใจสั้นลง หอบถ่ี ไอ หรือหายใจลําบาก 
• รูสึกคลื่นไส อยากอาเจยีน 
• เหงื่อออกมากผิดธรรมดา (มิใชเกิดจากการออกกําลังกายตามปกติ) 
• สายตามองภาพพรามัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการมองแสงที่สวางจา จะเหน็ภาพไมชัด 

 
4. สอนสาธิต และฝกปฏิบัติการออกกําลังกายโดยวิธีการบริหารทั้งหมด 9 ทา 
ทาท่ี 1     เหยียดแขน กํามือ (ทาที่ 1-9 นั่งบนเกาอ้ี) 
1. นั่งตัวตรง เหยยีดแขนไปขางหนา แขนขนานกับพื้น แบฝามือออก โดยกางนิ้วท้ังหา แขนเหยียดตึง 
2. กํามือใหแนน (กําหมดั) ในขณะทีก่ํามือใหนับ 1-2-3 ชา ๆ 
3. คอย ๆ คลายมือออก 
4. ทําอยางนี้ประมาณ 10 คร้ัง หรือมากกวานี ้
 
 



ทาท่ี 2     เหยียดแขน พับขอศอก 
1. นั่งตัวตรง หลังไมพิงพนกัเกาอ้ี 
2. เหยยีดแขนไปขางหนา โดยหงายฝามือขึ้นดานบน นิว้ทั้งหาเรียงชิดติดกัน 
3. พับขอศอกเขาหาลําตัว โดยใหมือมาแตะทีห่ัวไหล ในขณะที่พับขอศอก ใหทอนแขนดานบน

ขนานกับพืน้ 
4. เหยยีดแขนออกกลับไปสูทาเดิม (เหยยีดแขน) 
5. ทําอยางนี้ประมาณ 10 คร้ัง หรือมากกวา (การนับใหนับพับ-เหยียด นบั 1 คร้ัง) ทานี้เปนการ

บริหารกลามเนื้อบริเวณทอนแขนและขอตอบริเวณศอก 
 
ทาท่ี 3     หมุนไหล 
1. นั่งตัวตรง หลังไมพิงพนกัเกาอ้ี 
2. มือจับที่หัวไหลทั้งสองขางโดยมือซายจับไหลซาย มือขวาจับไหลขวา แลวกางขอศอกออก

ดานขางลําตัว โดยขนานกับพื้น 
3. หมุนหวัไหลไปดานหนาประมาณ 10 คร้ัง หรือมากกวานี ้
4. เมื่อหมุนไปดานหนาแลวใหเปลี่ยนหมุนกลับไปดานหลังประมาณ 10 คร้ัง หรือมากกวานี้

เชนกัน  
      ทานี้เปนการบริหารกลามเนื้อบริเวณไหลและบริเวณขอตอที่บริเวณไหล 
 
ทาท่ี 4     บีบศอกชิด 
1. นั่งตัวตรง หลังไมพิงพนกัเกาอ้ี 
2. มือจับที่หัวไหลทั้งสองขาง โดยมือซายจับไหลซาย มือขวาจับไหลขวา แลวใหกางขอศอกออก

ดานขางของลําตัว โดยขนานกับพื้น 
3. บีบขอศอกทั้งสองขางมาชนกันบริเวณดานหนาโดยแขนยังขนานกับพื้น (พยายามบีบใหศอก

ชนกันใหได) 
4. กางแขนออกกลับไปอยูในทาเดิม 
5. การนับ ใหทาํทาบีบ-กางออก นับ 1 คร้ัง ทําอยางนี้ประมาณ 10 คร้ัง หรือมากกวานี ้
ทานี้เปนการบริหารกลามเนือ้บริเวณทอนแขนและหัวไหลไปพรอมกนั รวมถึงการยืดหยุนของขอ
ตอบริเวณไหลดวย 
 
 
 
 



ทาท่ี 5     ยกไหล แขนตรง 
1. นั่งตัวตรง หลังไมพิงพนกัเกาอ้ี 
2. เหยยีดแขนตรงขึ้นชี้ฟาโดยหันฝามือเขาหากัน นิว้ทั้งหาเรียงชิดติดกันเหยยีดตึง 
3. ยกหวัไหล (ไหลซาย) โดยยกขึ้นทั้งทอนแขนในลักษณะแขนเหยียดตรงไมงอ 
เสร็จแลวใหยกไหลลง กลับมาสูทาเดิม คือ แขนเหยียดตรง 
4. ทําอยางนี้ประมาณ 10 คร้ัง หรือมากกวานี ้แลวเปลี่ยนเปนไหลขวา ทําเหมือนกนั 
ทานี้เปนการบริหารกลามเนือ้บริเวณหัวไหล ทอนแขน และฝามือ  
 
ทาท่ี 6     นั่งตวัตรง ยกปลายเทา 
1. นั่งตัวตรง หลังไมพิงพนกัเกาอ้ี วางเทาชิดกันทั้งสองขาง หัวเขาชดิกัน มือทั้งสองขางวางที่หวั

เขา 
2. ยกปลายเทาขึน้จากพืน้ใหมากที่สุดทั้งสองขาง โดยที่สนเทายังอยูติดกับพื้น (จะรูสึกตึงบริเวณ

หนาแข็ง) 
3. วางปลายเทาลงกับพื้นกลับไปสูทาเริ่มตน 
4. การนับ ใหทาํยก-วาง นับ 1 คร้ัง ทําอยางนีป้ระมาณ 10 คร้ัง หรือมากกวานี ้
ทานี้เปนการบริหารกลามเนือ้บริเวณทอนขาดานลาง คือ หนาแข็ง นอง และขอเทา 
 
ทาท่ี 7     นั่งตวัตรง ยกสนเทา 
1. นั่งตัวตรง หลังไมพิงพนกัเกาอ้ี วางเทาชิดกนัทั้งสองขาง หัวเขาชิดกัน มือท้ังสองขางวางที่หัวเขา 
2. ยกสนเทาขึ้นจากพื้นใหมากที่สุดทั้งสองขาง โดยที่ปลายเทาจิกอยูกับพืน้ (จะรูสึกปวดบริเวณ

นองเล็กนอย) 
3. วางสนเทาลงกับพื้นกลับสูทาเริ่มตน 
4. การนับ ใหทาํยก-วาง นับ 1 คร้ัง ทําอยางนีป้ระมาณ 10 คร้ัง หรือมากกวานี ้
ทานี้เปนการบริหารกลามเนือ้บริเวณทอนขาดานลางเชนกัน 
 
ทาท่ี 8     ยกขา 
1. นั่งตัวตรง หลังไมพิงพนกัเกาอ้ี วางเทาชิดกันทั้งสองขาง หัวเขาชดิกัน 
2. เหยยีดขาซายออกใหตรงเพยีงขางเดยีวแลวกระดกปลายเทาเขาหาลําตวัใหมากที่สุด 
3. ยกเทาซายขึน้-ลงชา ๆ โดยการยก ใหยกทั้งทอนขา และใหปลายเทากระดกเขาหาลําตวัใหมาก

ที่สุดในขณะทีย่กขึ้นลง 
 
 



4. การนับ ใหยกขึ้น-วาง นับ 1 โดยทําชา ๆ ทําอยางนี้ประมาณ 10 คร้ัง หรือมากกวานี ้
5. เปลี่ยนเปนยกเทาขวา ทําเหมอืนกัน 
ทานี้เปนการบริหารกลามเนือ้บริเวณทอนขาและกลามเนื้อหนาทอง 
 
ทาท่ี 9     หมุนขอเทา 
1. นั่งตัวตรง หลังพิงพนักเกาอ้ี 
2. ยกเทาทั้งสองขางเหยยีดตรง โดยใหขนานกับพื้น 
3. หมุนขอเทาทั้งสองขางพรอม ๆ กัน โดยการหมุน ใหหมนุในลักษณะหมุนขอเทาเขาหากันหรือ

หมุนแยกออกจากกนั โดยทาํทาละ 10 คร้ัง หรือมากกวานี้ 
ทานี้เปนการบริหารกลามเนือ้บริเวณทอนขา ขอเทา และหนาทอง 
 
5. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย 
 
ผูปวยปฏิบัติ 

1. ซักถามพยาบาลเมื่อสงสัย 
2. ผูปวยบอกวาเขาใจการเลือกชนิดอาหารมากขึ้น 
3. ฝกกายบริหาร 9 ทา 
4. สามีผูปวยเขารวมรับฟงคําแนะนํา 
 

ประเมินผล 
1. ผูปวยบอกชนดิของอาหารที่ควรรับประทานไดถูกตอง 
2. ผูปวยบอกถึงประโยชนของการออกกําลังกายไดถูกตอง 
3. ผูปวยมีการฝกปฏิบัติการบริหารและทําไดถูกตอง 
4. ผูปวยรับปากวาจะปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับ 
5. สามีผูปวยรับปากวาจะกระตุนใหผูปวยออกกําลังกายทกุวัน 

 
 
 
 
 



TSCD2 ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้นแลวไมรุนแรงหรอืลุกลาม และไมเกิดภาวะแทรกซอน
ตาง ๆ เพิ่ม 

 
ขอมูลสนับสนนุ 
 -  ขอมูลอัตนัย : มีอาการเวยีนศรีษะตอนเชา 
   : มีอาการชาที่เทาทั้ง 2 ขาง 
   : มีเหงื่อออกมาก 
 -  ขอมูลปรนัย : ผลการตรวจ 

1. BP = 150/70 mmHg 
2. FBS 250 mg/dl (หลัง NPO 8 ช่ัวโมง) 

Blood Sugar 397 mg/dl (หลังอาหาร 2 ช่ัวโมง) 
3. Skin: Sweat moisturize 
4. Pin pain sensation at Rt. and Lt. foot decrease 

 
 
ปจจัยเพื่อการดูแลตนเอง (Self Care Agency, SCA) 
-  ความสามารถ : 

ผูปวยมีการรับรูดีวาขณะนี้ตนเองมีภาวะแทรกซอนที่เกดิจากการเปนโรคเบาหวาน มีอาการ
เวียนศีรษะและชาที่เทาทั้ง 2 ขาง 
 
-  ความจํากัด : 

ผูปวยขาดการปฏิบัติการดูแลตนเองในเรื่องควบคุมโรค มีความพรองในการเฝาระวัง
ผลขางเคียงของโรค 
 
การวินิจฉัยการพยาบาล (Self care deficit, SCD) 

- มีภาวะแทรกซอนที่หลอดเลอืดแดงขนาดใหญ (Macrovascular Complication) ทําใหเกิด
ความดันโลหติสูง เวียนศีรษะ 

- มีภาวะแทรกซอนที่หลอดเลอืดแดงขนาดเล็ก (Microvascular Complication) ไดแก ระบบ
ประสาทสวนปลาย (Peripheral Neuropathy) ผูปวยมีอาการชาที่เทาทั้ง 2 ขาง 

- มีภาวะแทรกซอนที่ประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Neuropathy) มีเหงื่อออกชุมตลอดเวลา 
 
 



วัตถุประสงค : ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึน้แลวไมลุกลามและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
  : ไมเกิดภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ ตามมา 
 
เกณฑประเมิน : 

1. อาการเวยีนศีรษะ และชาที่เทาทั้ง 2 ขาง ทุเลาลง 
2. BP < 130/90 mmHg, FBS < 110 mg/dl, Blood Sugar (หลังอาหาร 2 ช่ัวโมง) < 200 mg/dl 
3. Pin pain sensation at Rt. Lt. foot intact 
4. ไมเกิดแผลที่เทา 
5. ไมเกิดภาวะแทรกซอนอ่ืนตามมา 

 
ระบบการพยาบาล:  ระบบสนับสนุนใหความรู (Supportive Educative System) 
 
กิจกรรมการพยาบาล 
 
พยาบาลปฏิบตั ิ
1. อธิบายใหผูปวยเขาใจสาเหตกุารเกิดภาวะแทรกซอนวาเกดิจากการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพไม

เหมาะสมกับภาวะของโรค ไดแก เร่ืองการรับประทานอาหาร ขาดการออกกําลังกาย 
2. แนะนําใหผูปวยปรับแบบแผนการดําเนนิชีวิตเพื่อใหอาการแทรกซอนที่เกิดขึน้แลวทุเลาลง 

และปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ ตามมา 
3. อธิบายใหผูปวยรับรูวาภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวานมหีลายชนิด เพื่อใหผูปวยเกิด

ความตระหนกัถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนนิชีวิต ภาวะแทรกซอนมี
ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง ไดแก  
3.1 ภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน (Acute complication) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ

น้ําตาลในเลือด ไดแก ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ภาวะหมดสติเนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูง 
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และภาวะหมดสติ เนื่องจากน้ําตาลในเลือดต่ํา 

3.2 ภาวะแทรกซอนเรื้อรัง (Chromic complication) ซ่ึงแบงออกเปน 
ภาวะแทรกซอนที่หลอดเลือดแดงขนาดใหญ อวัยวะทีพ่บมีอาการแสดงออกของพยาธิสภาพ คือ 
หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และโรคของหลอดเลือดสวนปลาย 

3.2.1 ภาวะแทรกซอนที่หลอดเลือดขนาดเล็กอวยัวะที่พบมีอาการแสดงออกของพยาธิสภาพ 
ไดแก  ตา ไต และระบบประสาท 

 
 



4. แนะนําวิธีการดูแลเทา ดังนี ้
4.1 ทําความสะอาดเทา และดูแลผิวหนังทกุวัน เวลาอาบน้ําควรลางและฟอกสบูตามซอก

นิ้วเทาและสวนตาง ๆ ของเทาอยางทั่วถึง หลังลางเทาเรียบรอยแลว ซับทุกสวนโดยเฉพาะ
บริเวณซอกนิว้เทาใหแหงดวยผาขนหนู ระวังอยาเช็ดแรงเกินไป เพราะผิวหนงัอาจถลอก
เปนแผลได 

4.2 ถาผิวหนังที่เทาแหงเกินไป ควรใชครีมทาผิวทาบาง ๆ โดยเวนบริเวณซอกนิ้วเทา และรอบ
เล็บเทา 

4.3 ตรวจเทาอยางละเอียดทกุวนั โดยเฉพาะบริเวณซอกนิว้เทา ฝาเทา บริเวณที่เปนจุดรับ
น้ําหนกัและรอบเล็บเทา เพือ่ดูวามีรอยชํ้า บาดแผลหรือการอักเสบหรอืไม หากมีแผลที่เทา 
ตองรีบไปพบแพทยทนัท ี

4.4 การตัดเล็บ ควรตัดดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันมใิหเกิดเล็บขบ ซ่ึงอาจลุกลาม และ
เปนสาเหตุของการถูกตัดขาได 
• ควรตัดเล็บในแนวตรง ๆ และอยาใหส้ันชดิผิวหนงัจนเกนิไป 
• ไมควรใชวัตถุแข็งแคะซอกเล็บ 
• การตัดเล็บ ควรทําหลังลางเทาหรืออาบน้ําใหม ๆ เพราะเล็บจะออนและตัดงาย ถา

สายตามองเหน็ไมชัด ควรใหผูอ่ืนตัดเล็บให 
4.5 ปองกันการบาดเจ็บและเกดิแผล โดยการสวมรองเทาทุกครั้งที่ออกนอกบาน (อยาเดินเทา

เปลา) ควรเลือกรองเทาที่สามารถหุมรอบเทาไดทุกสวนรวมทั้งขอเทา (เชน รองเทาผาใบ) 
และสวมพอดี       ไมหลวม ไมบีบรัด พื้นนุม มีการระบายอากาศและความชื้นได ควรสวม
ถุงเทาดวยเสมอ โดยเลือกสวมถุงเทาที่สะอาด ไมรัดแนน และเปลี่ยนทุกวนั  กอนสวม
รองเทา ควรตรวจดวูา มวีัตถุมีคมตกอยูในรองเทาหรือไม สําหรับรองเทาคูใหม ในระยะ
แรกเริ่ม ควรใสเพียงชั่วเวลาสั้น ๆ ในแตละวัน เพื่อใหรองเทาคอย ๆ ขยายปรับตัวเขากับ
เทาไดด ี

4.6 หลีกเลี่ยงการตัด ดึง หรือแกะหนังแข็ง ๆ หรือตาปลาที่ฝาเทา และไมควรซื้อยากัดลอกตา
ปลามาใชเอง 

4.7 ถารูสึกวาเทาชา หามวางขวดหรือกระเปาน้ํารอน หรือประคบดวยของรอนใด ๆ จะทําให
เกิดแผลไหมพองขึ้นได (วิธีเหลานี้ไมชวยใหอาการชาดีขึน้แตอยางใด) 

4.8 ถามีตุมหนอง มีบาดแผล หรือการอักเสบที่เทาควรรีบไปหาแพทยรักษาอยาใชเขม็บงเอง 
หรือใชทิงเจอรไอโอดีนหรือไฮโดรเจนเพอรออกไซด ชะแผล ควรลางแผลดวยน้ําสะอาด
กับสบู และปดแผลดวยผากอซที่ปลอดเชื้อ และติดดวยพลาสเตอรอยางนิ่ม (เชน             
ไมโครพอร) อยาปดดวยปลาสเตอรธรรมดา 

 



5. แนะนําผูปวยเรื่องแนวทางการควบคุมเบาหวานดวยตนเองและยดึเปนแนวทางการปฏิบัติอยาง
เครงครัด ไดแก การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การสงเสริมใหรางกายไดรับสารอาหารที่
เปนวิตามนิและแรธาตุ ซ่ึงจาํเปนตอการชวยควบคุมการเผาผลาญกลูโคส การผอนคลายจิตใจ
เพื่อลดความเครียด รับประทานยาตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 
6. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย 
 
7. นัดหมายการเยี่ยมครั้งตอไป เพื่อประเมินการทํากิจกรรมตาง ๆ ของผูปวย 
 
 
ผูปวยปฏิบัติ 

1. ซักถามในเรื่องที่สงสัย 
2. สนใจฟงคําแนะนํา 

 
 
ประเมินผล 

1. ผูปวยบอกไดวาอาการเวียนศีรษะ เหงื่อออก เทาชา เกิดจากตนเองไมควบคุมอาหาร ไม
ออกกําลังกาย 

2. ผูปวยบอกวาตนจะเริ่มออกกาํลังกาย โดยทาํกายบริหาร และเดินทกุวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนการเยี่ยมบาน คร้ังที่ 2 
วันท่ี  3 สิงหาคม 2549  เวลา 09.00-11.00 น. 

 
1. ติดตามความกาวหนาในการรักษา ไดแก การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือด ความดัน

โลหิต น้ําหนกัตัว 
2. ติดตามการวนิจิฉัยการพยาบาล (Self Care Deficit) 

2.1 ติดตามประเมนิการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชวีิต 
2.1.1 การรับประทานอาหาร 
2.1.2 การออกกําลังกาย 
2.1.3 ติดตามภาวะแทรกซอนที่เกดิขึ้น 

 
3. ประเมินภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
4. ประเมินปญหาอื่น ๆ 
5. นัดหมายการเยี่ยมบานครั้งที ่3 


