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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วย
เบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดภาวะ Hyperglycemia กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ไม่เคยเกิด
ภาวะ Hyperglycemia ในสามปีย้อนหลังจ านวน 9  ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก  ใช้การบันทึกเสียงและจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าวิธี
ปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ไห้เกิดภาวะ Hyperglycemia ได้แก่ การได้รับ
ความรู้จากทีมสุขภาพ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และโภชนากร   การควบคุมอาหารและรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมกับโรค  การรับประทานยาและฉีดยาตามแพทย์สั่ง การออกก าลังกาย การจัดการกับ
ความเครียดได้ และการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวในการบริหารยา มีผลต่อการควบคุมไม่ให้เกิดภาวะ 
Hyperglycemia 
 
 
ค าส าคัญ: ผู้ป่วยเบาหวาน, ไม่เกิดภาวะ Hyperglycemia 
 
บทน า 
             โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่ง ซึ่งจากรายงานพบว่ามีอุบัติการณ์ และอัตรา
ความชุกสูงขึ้นอย่างมาก ระบาดวิทยาของโรคเบาหวานมีประมาณการณ์ทั่วโลกในปี ค.ศ. 1985 ประมาณ 
30 ล้านคน และเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในปี ค. ศ. 2000 เป็น 177 ล้านคน และคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ.2025 
จะมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอย่างน้อยประมาณ 300 ล้านคน ซึ่งมีการสูญเสียชีวิต จากโรคเบาหวาน
ประมาณ 4 ล้านคนต่อปี (WHO, 2002) ส าหรับประเทศไทยพบความชุกของ โรคเบาหวานในปี ค. ศ. 
1995 ประมาณร้อยละ 2.4 ของประชากรไทย (King H Albert RE, Herman WH., 1998: 142 ) และ
จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ปัญหาขณะนี้พบว่าโรคที่เป็น สาเหตุการป่วยมากที่สุด
อันดับแรกของคนไทย และยังมีประชากรที่เสี่ยงที่จะป่วยจากโรคนี้อีก ประมาณ 10 ล้านคน (ส านัก
ระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข, 2547) ในปี ค. ศ. 2025 คาดการณ์ ว่าผู้ป่วยเบาหวานจะเพ่ิมเป็นร้อย
ละ 3.7ของประชากรไทย ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังเช่น โรคหัวใจ ไตวาย ตา
บอด ต้องตัดเท้าหรือขา ท าให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ ทรมาน ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาพยาบาลจ านวนมาก ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาส เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานดังกล่าว 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีการแพทย์จะพัฒนาไป มากก็ตาม แต่การจัดบริการสุขภาพที่ผ่านมา มุ่งเน้น
ด้านการรักษาพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาความ เจ็บป่วยความพิการ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องอาศัย
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วิทยาการและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง มากขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว แต่กลับได้ ผลตอบแทนด้านสุขภาพต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป 
           ปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น ด้านเลือกการรับประทานอาหารการทา งานที่เร่งรีบ  
ไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ได้ออกกาลังกาย ท าให้เผชิญกับความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ มากมาย 
เบาหวานเป็นโรคหนึ่งที่มีแนวโน้มมากขึ้นทั้งในชุมชนเมืองและชนบท เบาหวานเป็นทั้งโรค และปัจจัย 
ส าคัญที่ทา ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายได้เช่น ภาวะแทรกซ้อนทาง 2 สายตา จนถึง
ขั้น ตาบอด โรคไต จนเกิดภาวะไตวาย โรคความดัน โลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนทางระบบ ประสาท โรค
ของหลอดเลือดส่วนปลาย โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ หรืออาจเป็น แผลเรื้อรังจาก
เบาหวาน อาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน มักจะเกิดเมื่อเป็นเบาหวานอย่างน้อย 5 ปี แล้วไม่ได้การ
รักษาอย่างจริงจัง (ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์, 2550) ผลเสียของการเป็นโรคเบาหวาน จะมี ผลกระทบโดยตรง
ต่อผู้ป่วยและต่อครอบครัว คือ ผลเสียทางอ้อมอันเกิดจากภาวะแทรกซ้อน และมี พยาธิสภาพซึ่งอาจท าให้
เกิดความพิการหรือไร้สมรรถภาพ รวมทั้งการสูญเสียอวัยวะ และความพิการ ซึ่งเกิดขึ้นได้มากกว่าคนปกติ
และบางครั้งมีผลถึงสภาพจิตใจด้วย นอกจากนั้นสมรรถภาพในการท างาน ลดลงจึงไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ทา ให้ขาดรายได้จากการท างาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน การรักษาพยาบาล การรักษา
เพ่ือควบคุมโรคนั้น ประกอบไปด้วย การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยการลดอาหารประเภท
แป้งและน้าตาลลดอาหารที่มีไขมัน มากควรรับประทานผักและผลไม้เพ่ิมขึ้น หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวาน 
เช่น ทุเรียน ลา ไยละมุด การรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ และรับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง การตรวจร่างกายเป็นประจา ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจาก โรคเบาหวาน ดูแลรักษา
ความสะอาดของร่างกายระมัดระวังไม่ให้ร่างกายเกิดแผลเพราะจะทา ให้แผล หายช้าการออกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ(สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2550) แนวทางในการรักษาโรคเบาหวานสอดคล้องกับแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ที่กล่าวว่า บุคคลจะแสวงหาแนวทางการปฏิบัติตาม
ค าแนะนา เพื่อการป้องกัน การฟืน้ฟู สภาพ ตราบเท่าที่การปฏิบัติเพื่อป้องกัน โรคนั้น เป็นสิ่งที่มีค่าเชิง
บวกมากกว่า ความยากล าบากท่ีจะ เกิดข้ึน โดยการปฏิบัติตามค า แนะน า ดังกล่าวบุคคลจะต้องมี
ความรู้สึกกลัวต่อโรคหรือ รู้สึกว่าโรค คุกคามตน และจะต้องมีความรู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะต่อต้านโรคได้
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, สวิง สุวรรณ, 2536)  
  จากสถิติการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลควนเนียง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยใน  ในปี 2558 – 2561 
ทั้งหมด   6893  ราย  พบเป็นโรคเบาหวาน  551 ราย  คิดเป็นร้อยละ 7.99  และมีภาวะแทรกซ้อนด้วย 
Hyperglycemia193 ราย  คิดเป็นร้อยละ35 ดังนั้น ผู้จัดท า ในฐานะพยาบาลวิชาชีพจึงสนใจ
ท าการศึกษาเรื่อง   วิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดภาวะ Hyperglycemia 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
              เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดภาวะ 
Hyperglycemia  ในรพ.ควนเนียง จังหวัดสงขลา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้ให้ข้อมูลคือ   ผู้ป่วยเบาหวานในตึกผู้ป่วยในที่สามารถควบคุมภาวะ Hyperglycemia ได้ที่มารับการ
รักษา ในโรงพยาบาลควนเนียง จ านวน 9 คนเลือกแบบเจาะจง ( Purpossive  Selection ) และยินดีเข้า
ร่วมในการวิจัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
          1.ไม่มีประวัตินอนโรงพยาบาลควนเนียง ด้วยภาวะ Hyperglycemia 
          2.ไม่มีประวัติเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา ไตและเท้า 
          3. สามารถพูดและสื่อสารภาษาไทยได้  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.แนวสัมภาษณ์แบบรายบุคคลในเรื่อง วิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิด
ภาวะ Hyperglycemia   
2. เครื่องบันทึกเสียง 
3. สมุดจดบันทึก ส าหรับจดข้อมูล 
4. แฟ้มข้อมูลของผู้วิจัย ส าหรับเก็บข้อมูลที่ได้จากการจ าแนก และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
การตรวจสอบเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้น าแนวค าถามที่สร้างขึ้นไปตรวจคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านประกอบด้วย
อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 1 ท่าน   พยาบาล
วิชาชีพผู้จบปริญญาโทสาขาอายุรกรรมและรับผิดชอบงาน NCDs  (Non-Communicable  diseases ) 
1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพผู้จบปริญญาโทสาขาอายุรกรรม 1 ท่าน หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลในประชากรที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ราย และน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้
ค าตอบทีม่ีความเหมาะสม 
  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยหาข้อมูลจากเวชระเบียนตึกผู้ป่วยใน เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์โดย มีการสร้างสัมพันธภาพ   การพิทักษ์สิทธิ์แก่กลุ่มตัวอย่าง และเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินดีที่จะเข้าร่วมการวิจัยแล้วผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็น
รายบุคคล (Individual Interviews) ซึ่งเป็นการสนทนาโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูล อัตวิสัยของบุคคล
ในมุมมองต่อปรากฏการณ์ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตของผู้ให้ข้อมูล มีความเกี่ยวเนื่องที่สามารถน ามาอธิบาย
ความหมายและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษาได้ ผู้วิจัยจะด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิด และพูดคุยแบบไม่เป็นทางการตามแนวค าถามที่สร้างข้ึน และใช้การหยั่งลึก (probe) เมื่อ
จ าเป็น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ลึกซ้ึง และอ่ิมตัวในประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยมีการบันทึกเทปขณะ
สัมภาษณ์   

ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละราย มีการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 3 ครั้งทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความอ่ิมตัวของข้อมูล และความสะดวกของกลุ่มตัวอย่าง แต่ละครั้งใช้เวลานานประมาณ 30 - 45
นาที สถานที่ในการสัมภาษณ์มีความเป็นส่วนตัวที่มีเพียงผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล   วัน เวลา และสถานที่ในการให้
สัมภาษณ์ ตามความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล เมื่อสัมภาษณ์เสร็จในแต่ละครั้งผู้วิจัยสรุปใจความส าคัญแล้วให้ผู้ให้
ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนัดสัมภาษณ์ครั้งต่อไป หลังจากนั้นมีการถอดเทปแบบค าต่อค า 
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สถานที่สัมภาษณ์ 

ตึกผู้ป่วยใน รพ.ควนเนียง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมๆกับการรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ทราบประเด็นที่ต้องสัมภาษณ์ใน
ครั้งต่อไป ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ (Miller & Crabtree, 1992) 

1) การจัดแฟ้ม (Establishing Files) คือการน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทบทวน 
แยกแยะ และจัด หมวดหมู่ 

2) การลงรหัสข้อมูล (Coding the Data) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาลงรหัสหมวดหมู่
ของข้อมูล 

3) การจัดประเภทของข้อมูล (Identify Unit) จัดประเภทของข้อมูลโดยพิจารณาจากรหัส น า
รหัสของขอ้มูลที่มีอยู่มารวบรวมในการจัดประเภท ข้อมูลที่มีรหัสคล้ายคลึงกันจะจัดอยู่ด้วยกัน 

4) การพัฒนาและการสร้างหมวดหมู่ (Developing Categories) น าข้อมูลที่จัดประเภทโดย
แยกประเภทเป็นหัวข้อย่อยๆ โดยแต่ละข้อย่อยมีความสอดคล้องในเนื้อหา และมีการแจงนับความถี่ของ
ค าหรือข้อความที่ปรากฏในเนื้อหา มีการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์และตีความเพ่ือ
พัฒนาและสร้างหมวดหมู่ของข้อมูล 

5) การเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ (Interpretively Determine Connections) 
น าหมวดหมู่ของข้อมูลที่จัดได้มาหาความสัมพันธ์กัน 

6) การตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) น าข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาตรวจสอบซ้ าเพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องของข้อมูล 

7) การสรุปและรายงานการวิจัย (Report) ผู้วิจัยท าการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา การเขียนรายงาน
มีความคิดรวบยอดที่สมบูรณ์ กระชับ ชัดเจน และมีการน าเสนอผลการวิจัยเป็นลักษณะพรรณนา 
(Descriptive Explanation) 
 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ในตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลควนเนียงที่ไม่เคยนอนโรงพยาบาล
ควนเนียง ด้วยภาวะ Hyperglycemia  มีอายุอยู่ในช่วง   31-69  ปี อายุเฉลี่ย 49.9 ปี เพศชาย 4 คน 
เพศหญิง  5 ตน   นับถือศาสนาพุทธ 7 คน นับถือศาสนาอิสลาม 1คน นับถือศาสนาคริสต์ 1 คน 
สถานภาพ โสด 1 คน คู่ 8 คน   จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 4 คน ระดับมัธยมต้น 2 คน ระดับ
มัธยมปลาย 2 คน และระดับ ปวช.1 คน รายได้ต่อเดือน ไม่มี –3.0000 บาท  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เบาหวานมาเป็นระยะเวลา 1 -20 ปี  ร้อยละ 55.55 มีโรคอ่ืนที่เป็นร่วมกับเบาหวาน ได้แก่ SLE  HT 
Gout DLD และ PU การรักษาที่ได้รับปัจจุบัน  ร้อยละ 77.77 (n=9) รับยาเบาหวานชนิดรับประทาน
อย่างเดียว     ร้อยละ 11.11 (n=9) ได้รับทั้งยาเบาหวานชนิดรับประทานและ ยาฉีดอินสุลิน  ร้อยละ 
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11.11 (n=9  ควบคุมอาหาร ไม่ได้ใช้ยา  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เป็นครอบครัว สามี ภรรยา และลูก มีเพียง 1 
คน ที่อาศัยคนเดียว 
 
 
วิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดภาวะ   Hyperglycemia   
ในรพ.ควนเนียง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  
        การับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรค  การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง   การออกก าลังกาย  
การจัดการกับความเครียด และการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวในการบริหารยา  
        2.1  การรับประทานอาหาร: ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไป เมื่อ
ทราบว่า ตนเองป่วยเป็นเบาหวาน โดยการควบคุมอาหาร และ เข้าใจหมวดอาหารแลกเปลี่ยนเมื่อได้พบ
โภชนากรดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
         “ เลือกกินที่มีประโยชน์ไอ้ไหรควรกิน ไอ้ไหร ไม่ควรกิน กินไอ้ไหรแทนไอ้ไหรได้มั่ง เช่นกินหนมจีน
แล้วกะควรงดข้าว อาหารไอ้ไหรกินได้เท่าใด มีตัวอย่างให้แลกัน ก้อจ าไปคร่าวๆ ที่ตัวเองกินโหย๊ะ ถ้ากิน
หนมแล้วควรกินข้าวน้อยลง” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  1 )      
          “เมื่อก่อนกินเหมือนคนอ่ืน วันหนึ่ง สามสี่มื้อ ตอนนี้ ถ้ากินหนมจีนกับก๋วยเตี๋ยวแล้ว ไม่กินข้าว
เพ่ิม ผลไม้กะไม่กิน กินเท่าหัวหมัดตัวเอง แลกันว่าไอ้ไหรหวานบ้าง  ก้อมีโภชนากร เค้ามาแนะน าเรื่อง
อาหารแลกเปลี่ยนแล้ว ยังตัวอย่างให้แลกัน  ข้าวสองหวักเท่าใหน    หนมจีนกินได้เท่าไหน เริ่มเข้าใจว่า
ควรกินไอ้ไหรแทนไอ้ไหร เท่าใด” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  3 )      
          “กินสามมื้อ มื้อเช้าข้าวต้มไก่ ขนมสักชิ้น ไม่หวาน กิน น้ าเปล่า มื้อเที่ยง ข้าวที่หุง ธรรมดา น้ าชุบ 
ปลาทอด ผักต้ม มื้อเย็น อย่ากินให้มาก ก่อนนอนไม่ต้องกินเลย คดข้าว สองหวัก  นอกจากข้าวมีหนมมั่ง 
ของที่ไม่หวานเท่าใด  มันมีมั่ง มันอยาก  แต่ว่าเราอย่ากินตามคนปกติ ถามหมอแล้ว ว่าอิกินไหรได้มั่ง เค้า
บอกว่า กินแบบนี้ได้ ” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่4  )   
         “สามมื้อ มื้อเช้ากินปกติ กินข้าว แกง กินลดลงจากเดิม จากมื้อประมาณ สี่ทัพพี เหลือประมาณ
สามทัพพี บางทีไม่ถึง  มื้อเที่ยงกินข้าวปกติ  กินอาหารอ่ืนบางวัน บางมื้อ  มื้อเย็น แต่ก่อนข้าวแกงปกติ  
ตอนนี้ลดข้าวไม่กินข้าวมาก  กินโปรตีนกับผักใบเขียว  โปรตีน จากเนื้อ นม  ไข่ ถั่ว เรื่องอาหารแต่ก่อน
ทีมสุขภาพโรงบาลสอน ตอนหลังหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตกัน ” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  6 )    
       “ ข้าวหนึ่งถึงสองทัพพีต่อมื้อ กับข้าวเป็นแกงจืด อาหารแกงส้ม แกงคั่ว หลังเป็นเบาหวานกิน
น้อยลง ข้าวเหลือหนึ่งทัพพี ” 
  โภชนากร ให้ลดหวาน ลดเค็มและให้แลตัวอย่างกันว่ากินได้ปริมาณเท่าใด” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่7  )    
            2.2 การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง :   ยาเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญในการควบคุมระดับน้ าตาลให้
อยู่ในเกณฑ์ ที่ปกติ เมื่อผู้ป่วยมีความตระหนักและมีระเบียบวินัย ในการรับประทานยา หรือฉีดยา และมี
แนวทางแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาที่ท าให้ไม่ได้รับประทานยาตามแพทย์สั่ง  ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้  
      “ กินด้วย ฉีดด้วย ไม่ขาดยา ดูแลเอง ยากินสามมื้อ  ยาเม็ด กินสองเวลา หัวเช้า หวันเย็น  ฉีดยา
เภสัชสอนที่ตึกภายใน เค้าประเมินหลายหนแล้ว ฉีดโถก ฉีดเองได้ รับยาหาดใหญ่กัน  ยากดภูมิ เป็นโรค
พุ่มพวง” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  1 )   
      “ กินยาโรงบาล รู้สึกมันดีขึ้นสักหีด ไม่เพลียแรง กินสองหน ขาดมั่ง ลืมมั่ง ใส่ที่ตั้งไว้ แล้วลืมกิน หมอ
คณาวุฒิบอกให้ลูกจัดยาให้กิน เค้าบอกไอ้นั่นเม็ด ไอ้นี่ สองเม็ด ยาก่อนอาหารไม่กินที ลืม บางทีกินหลัง
อาหาร เภสัชเขาแหรงให้ฟัง อย่าขาดยา” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  2 )                                                                                             
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     “ยาชนิดเม็ด ไม่ฉีด กินยาหัวเช้าก่อนอาหาร หนึ่งเม็ด  หลังอาหาร หนึ่งเม็ด ความดัน เม็ด หนึ่ง หลาน
ป้าดูแลให้  เภสัชให้กินตามปกติ ที่ว่าเค้าจัดให้ ไม่ต้องให้แบ่ง ให้เพิ่ม ตามที่เค้าจัดให้คือว่า ถ้าสองเม็ดกะ
สองเม็ด ถ้าเม็ดหนึ่งกะเม็ดหนึ่ง ไม่ต้องไปหยิก ไปเปลี่ยน แลไม่เห็น  อ่านไม่ค่อยออกให้หลานจัดให้ ” 
 ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  4 )                                                                                             
    “ยากินสองตัว เม็ดฟอร์มิน หลังอาหารเช้าเย็น ทีละเม็ด  ซิมวาท ครึ่งเม็ด ตอนเย็นหลังอาหารไม่ขาด
ยา” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  6 ) 
     “ดูแลเรื่องกินยากันเมียช่วยกัน ไม่หอนขาดยา บางที เมียดูแลให้กิน กิน5ตัว หัวเช้า หวันเย็น 
เบาหวานหัวเช้า สองเม็ด ความดัน เม็ดหนึ่ง และเบาหวานสองเม็ดหวันเย็นหลังๆแลไม่คอยเห็น กะให้ลูก
จัดให้ ช่วยแลให้ ” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  8 )  
      2.3 การออกก าลังกาย : เมื่อออกก าลังกาย เซลล์ของร่างกายจะไวต่ออินซูลินเพ่ิมขึ้น ท าให้น า
น้ าตาลในกระแสเลือดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกก าลังกาย สม่ าเสมอจะช่วยลดน้ าตาล
ในกระแสเลือด  รวมถึงน้ าตาลสะสมได้  ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ออกก าลังกายเป็นกิจวัตรประจ าวัน มาก
บ้างน้อยบา้ง ตามโอกาส และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้  
      “ส่วนมากเดิน เดินทุกวัน เดินสักครึ่งชั่งโมง เดินไปเดินมายุตรงนั้น  หน้าบ้าน ไอ้เอิน ไม่ค่อยได้ท า ” 
( ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1  )    
     “ ม่าย เดินเล่นพันนั้น  เดินแลวัวแลไหร  ไม่กะเดินรอบบ้าน  หัวเช้าควรเดินออกก าลังกาย หมอ โรง
บาลบอก ก้อเดินไปแลวัว ไปหลบ ครึ่งชั่วโมงได้” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  2 )    
     “ออกก าลังกาย เค้าแนะน าให้ออกก าลังกาย แต่มันท ามั่งไม่ท าม่ัง ออกก าลังกายเพราะว่าตัดยางอยู่  
ฉันตัดยางเป็นอาชีพ บางทีก้อเดินมั่ง แกว่งแขนมั่ง เดินกับกลุ่มเพื่อน สองสามวันต่ออาทิตย์ ประมาณครึ่ง
ชั่วโมง  ไม่ได้ออกก าลังกายจริงๆจังๆหรอก  อยากอีไปถีบรถถีบ แต่ถีบไปหน้าไม่ไหว ถีบหลบหลังกะไม่ได้
เวียนหัวแทน ” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  3 )    
     “เดินๆวิ่งๆแถวบ้าน อาทิตย์หนึ่งประมาณ สองสามหน หนหนึ่งครึ่งชั่วโมงหวา  บางที นึกๆก้อวิ่งไป
หลบ  ท างานบ้าน ท าทุกวัน ” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  4 )    
     “ตอนเช้าไม่ค่อยได้ออก ตอนเย็น เดินแกว่งแขน แกว่งขา หน้าบ้าน อย่างน้อยวันละสิบห้านาที ปั่นจัก
กะยาน ไม่ได้ปั่นแค่เดินออกก าลังกายแกว่งแขน แกว่งขาเล็กๆน้อย  ” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  5 )    
     “ออกก าลังกาย ออกม่ัง ไม่ออกมั่ง วิ่ง อาทิตย์ละสองวัน โดยสภาพการท างาน ครั้งละ สามสิบถึงสี่สิบ
นาที ” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  6 )    
     “ออกก าลังกาย ปั่นจักรยาน ครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละสามวัน วิ่งบ้างอาทิตย์ละสองวัน วิ่งนานยี่สิบนาที ” 
( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  7 )    
     “ถีบรถหัวเช้า ประมาณสองสามวัน ประมาณครึ่งชั่วโมง” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  8 )    
     “หัวเช้าออกวิ่งเล่นเดินเล่นพันนั้น ลังทีถ้าไม่ยุ่ง สอง สาม สี่ วัน ถ้ายุ่งเข้ามากก้อไม่ถึง กะประมาณ
อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  9 )    
2.4การจัดการกับความเครียด:ภาวะเครียดจะมีฮอร์โมนหลายอย่างเพ่ิมข้ึน เมื่ออยู่ในภาวะเครียด ร่างกาย
จะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา และฮอร์โมนดังกล่าวจะกระตุ้นร่างกายให้ปล่อยพลังงานออกมาใน
รูปแบบของน้ าตาล ยิ่งเครียดมากเท่าไหร่ ระดับน้าตาลในเลือดยิ่งสูงขึ้น  ผู้ป่วยเมื่อรู้ว่าเป็นเบาหวานจะมี
การปรับตัวที่แตกต่างกัน  มีทั้งเครียดและไม่เครียด 
     “พอโร้ว่าเป็นเบาหวานกะไม่ปกติ มีอารมณ์ หงุดหงิด เครียดมีเหมือนกัน  เราว่าเป็นทั้งโลก ไม่ได้มีเรา
คนเดียว กลัวไอ้ไหร เห็นเขาสู้ยุเรากะสู้ มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องหลาน เราชมเชยในใจเราเองว่า เก่ง เราสู้ เรา
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ต้องสู้ตั้งแต่วัยรุ่น  ชื่นชมตัวเอง เรื่องเท่านี้บายๆ ดูแลตัวเองดีๆ ให้ก าลังใจตัวเอง เคยคุยกับพยาบาลแล้ว
เรื่องเครียด หลายเรื่อง ตอนนี้ดีขึ้น ” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  4 )  
     “เครียด หาความรู้จาก อินเตอร์เน็ต หรีอเสิดหา ค้นหาจากหนังสือ เล็กๆน้อย ปรึกษาพ่ีๆเจ้าหน้าที่
โรงบาลควนเนียง โรงบาลมอออ ปรึกษาคนในครอบครัวที่บ้าน ปรึกษาสามี  ไม่ค่อยเครียดแล้ว”( ผู้ให้
ข้อมูลคนที่  5 )   
     “ ไม่มีเครียด ไม่มีเครียดเรื่องอ่ืนๆ”( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  6 )   
     “เครียดเล็กน้อย เครียด แรกรู้ใหม่ๆ ก้อเครียด หลังๆกินยาแล้วน้ าตาลไม่ข้ึน ก้อท าใจได้ คุยกับเพ่ือน 
ครอบครัวกะคุย ครอบครัวกะเป็นกัน พี่สาวกะเป็น ”( ผู้ให้ข้อมูลคนที ่ 7 )   
      “ม่ายเครียด”( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  9 )   
2.5 การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวในการบริหารยา: ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และ
มักจะมีปัญหาด้านสายตารวมทั้งอ่านหนังสือไม่ออก ดังนั้นบุคคลในครอบครัวต้องช่วยเหลือในการอ่าน
ฉลากยาและจัดยาให้ผู้ป่วย ดังค าสัมภาษณ์ 
    “ กินยาโรงบาล รู้สึกมันดีขึ้นสักหีด ไม่เพลียแรง กินสองหน ขาดม่ัง ลืมม่ัง ใส่ที่ตั้งไว้ แล้วลืมกิน หมอ
คณาวุฒิบอกให้ลูกจัดยาให้กิน เค้าบอกไอ้นั่นเม็ด ไอ้นี่ สองเม็ด ยาก่อนอาหารไม่กินที ลืม บางทีกินหลัง
อาหาร เภสัชเขาแหรงให้ฟัง อย่าขาดยา” ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  2 )                                                                                             
    “ยาชนิดเม็ด ไม่ฉีด กินยาหัวเช้าก่อนอาหาร หนึ่งเม็ด  หลังอาหาร หนึ่งเม็ด ความดัน เม็ด หนึ่ง หลาน
ป้าดูแลให้  เภสัชให้กินตามปกติ ที่ว่าเค้าจัดให้ ไม่ต้องให้แบ่ง ให้เพิ่ม ตามที่เค้าจัดให้คือว่า ถ้าสองเม็ดกะ
สองเม็ด ถ้าเม็ดหนึ่งกะเม็ดหนึ่ง ไม่ต้องไปหยิก ไปเปลี่ยน แลไม่เห็น  อ่านไม่ค่อยออกให้หลานจัดให้ ” 
 ( ผู้ให้ข้อมูลคนที่  4 )                                                                                             
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษา พบว่าวิธีปฏบิัติตัวที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดภาวะ 
Hyperglycemia ได้แก่ผู้ป่วยมีความรู้เบื้องต้นในการควบคุมอาหารที่มีรสหวานและปฏิบัติตามค าแนะน า 
ของแพทย์ในเรื่องการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของของเทพ หิมะทองค า และ
คณะ (2555) ว่าโภชนาการที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของการควบคุมเบาหวานถึงแม้จะได้รับยารักษา เบาหวาน 
หรือฉีดอินซูลินก็ยังจ าเป็นต้องควบคุมอาหารร่วมด้วยซึ่งการควบคุมอาหาร คือการรู้จัก เลือกรับประทาน
อาหาร ให้ครบทุกหมู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เพ่ือให้ ร่างกายได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนอย่างสมดุล เป็นการป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนที่ จะตามมาภายหลัง  และยึด
มั่นที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์และเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับทฤษฎีของเบกเกอร์ (อาภาพร เผ่า
วัฒนา และคณะ, อ้างถึง Becker et al, 1974) ว่าสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติในแบบแผน ความเชื่อด้าน
สุขภาพเป็นสิ่งกระตุ้น ที่น าไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดภายใน ตัวบุคคล เช่น อาการ
ที่ไม่สุขสบาย เจ็บปวดภายใน หรือจะเป็นสิ่งภายนอกท่ีมากระตุ้น เช่น ค าแนะน าที่ได้จากเจ้าหน้าที่ เพื่อน 
หรือผู้อื่น เป็นต้น ดังนั้นการรับประทานยาแต่ละครั้งของ กลุ่มตัวอย่างคือจะต้องได้รับการแนะน าจาก
แพทย์และเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการลดระดับน้ าตาลในเลือดด้านการออกก าลังกาย ด้วยการเดิน แกว่ง
แขนแกว่งขา ปั่นจักรยาน หรือวิ่ง วันละ 20 -30 นาที ตลอดจนท างานบ้าน  สอดคล้องกับแนวคิดเทพ 
หิมะทองค า และคณะ (2555) ว่าการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมและสม่ าเสมอสามารถท าให้ระดับน้ าตาล
ในเลือด ต่ าลงได้ เนื่องจากขณะออกก าลังกายร่างกายจะต้องใช้พลังงาน และแหล่งพลังงานที่ส าคัญใน
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ร่างกาย ก็คือน้ าตาล หากออกก าลังกายให้เพียงพอร่างกายจะใช้น้ าตาลในเลือดไปเป็นพลังงานมาก
พอที่จะลด ระดับน้ าตาลในเลือดได้ นอกจากนี้การออกก าลังกายยังท าให้เนื้อเยื่อของร่างกายไวต่ออินซูลิน
มากขึ้น กล่าวคือ ด้วยอินซูลินปริมาณเท่าเดิมร่างกายจะสามารถใช้น้ าตาลได้มากข้ึนกว่าเดิม  
กลุ่มตัวอย่างมีการดูแลสุขภาพจิตโดย  เมื่อมีความเครียด กลุ่มตัวอย่างมีที่ปรึกษาเพ่ือปรับทุกข์ระบาย
ความคับข้องใจ เช่นสามี ภรรยา พ่อ แม่ หรือ เพื่อนสนิท ซึ่งสอดคล้องกับผล การศึกษาของกรรณิกา สาย
แดง (2554) ที่ท าการศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย โรคเบาหวานศูนย์สุขภาพชุมชน 
แม่หล่าย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีคะแนน พฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตและ
การจัดการความเครียดก่อนเข้าร่วมกระบวนการอยู่ในระดับดี ร้อยละ 52.9 และหลังเข้าร่วมโครงการอยู่
ในระดับดีมาก ร้อยละ 82.4 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ ในช่วงกลางคนค่อนไปวัยสูงอายุ (ช่วงอายุ 46 -
60 ปี) ท าให้มีประสบการณ์ชีวิตหลายรูปแบบ 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลที่ได้ ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน ที่
สามารถควบคุมไม่ให้เกิดภาวะ Hyperglycemia  จึงเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ที่จะน า
ผลวิจัยไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทั้งในคลินิกของโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลต่างๆเพ่ือช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆในผู้ป่วยเบาหวาน ทีจ่ะเกิดขึ้นตามมา 
          ส่งเสริมให้ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวเข้ามาร่วมบริหารยา โดยการออกแบบการบริหารยาจากคนใน
ครอบครัว ซึ่งแตกต่างกันไปตามบริบทชองแต่ละครอบครัว  ได้แก่  การจัดเป็น Day Dose ทั่งเดือน  ,การจัด
ยาเป็นวันๆ  ,การจัดยาเป็นสัปดาห์  โดยผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการบริหารยาในแบบที่เหมาะสมกับตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย  2 ส่วน ดังนี้  
 
ส่วนที ่1 แนวค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
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  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยการบันทึกจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งมีข้อค าถาม 
10 ข้อ คือ อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน โรคอ่ืนที่
เป็นโรคร่วม ชนิดยาเบาหวาน (กินหรือฉีด)   จ านวนสมาชิกในบ้าน  
ส่วนที่ 2 แนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์เจาะลึก 

  แนวค าถามต่อไปนี้ เป็นแนวค าถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เรื่องวิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดภาวHyperglycemia  เป็นแนวค าถาม
หลักอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจจะยืดหยุ่นและปรับไปตามบริบทของข้อมูล ดังนั้นในบางค าถามอาจจะไม่ได้ถาม 
บางค าถามอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้สัมภาษณ์ โดยค านึงถึงล าดับ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ แต่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามการวิจัย ส าหรับแนว
ค าถามมีดังนี้ 
 1. ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นโรคเบาหวาน ช่วยเล่าให้ฟัง 
 2. ท่านได้รับความรู้เรื่องเบาหวานและวิธีการปฏิบัติตัวจากทีมสุขภาพอย่างไรบ้าง ช่วยเล่าให้ฟัง 
 3. ในแต่ละวันท่านรับประทานอาหารอย่างไรในการควบคุมไม่ให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดสูง  

4. ท่านรับประทานยา/ฉีดยาเบาหวานอย่างไรช่วยเล่าให้ฟัง 
5.ท่านออกก าลังกาย อย่างไรในแต่ละวัน 
6.ท่านมีความเครียดเรื่องโรคประจ าตัวหรือไม่ ถ้ามี ท่านมีวิธีจัดการกับความเครียดอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

ชื่อ-สกุล(นามสมมติ).................................วันที่ .............เดือน....................พ.ศ. .................. .............. 
สัมภาษณ์ครั้งที่....................สถานที่.............................................................................. ...................... 

1. อายุ………….……. 
2. เพศ………..………. 
3. ศาสนา  …….…….. 
4. สถานภาพสมรส………… 
5. ระดับการศึกษาสูงสุด…………….. 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน……………….. 
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7. ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน……………… ปี  ……………… เดือน 
8. โรคอ่ืนๆ ที่เป็นร่วมกับโรคเบาหวาน…………………………………. 
9. การรักษาที่ได้รับในปัจจุบัน ( ยาเบาหวานชนิดรับประทาน หรือยาฉีดอินสุลิน ) 
10. สมาชิกในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน มีจ านวน…………………คน   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 แบบบันทึกภาคสนาม (Field note) 

 
การสัมภาษณ์รายที่.....  นามสมมุติ...................................... 
สัมภาษณ์ครั้งที่ ...... วันที่ ...............   เวลา.......................... 
ใช้เวลาสัมภาษณ์........นาที  
การบันทึกสิ่งท่ีสังเกตได้ตามความเป็นจริง  

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ:  
สถานและบรรยากาศที่ท าการสัมภาษณ์ 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน(ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม) 
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างไร

............................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................. ...................... 
ลักษณะการสัมภาษณ์............................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................ 
ค าหลัก (key words) บรรยายเหตุการณ์ 
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ผู้วิจัยคิดหรือรู้สึกอย่างไรในขณะนี้  ต่อตนเอง ผู้ให้ข้อมูล และสังคม (Reflective journal): 

............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................................................... ......................... 
 การวางแผนการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป.......................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ................................ 
 ปัญหาและอุปสรรค.............................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เอกสารการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล 

สวัสดีคะ 
  ดิฉันนางวันเพ็ญ  นกแก้ว  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ ปฏิบัติ งานที่
โรงพยาบาลควนเนียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ขณะนี้ก าลังท าวิจัยเรื่องวิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วย
เบาหวานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดภาวะ Hyperglycemia  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่ดีของผู้ป่วยเบาหวาน
ในการควบคุมดูแลตนเองไม่ให้เกิดภาวะ Hyperglycemia 
  ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เคยมีประวัติพักรักษาตัวด้วยภาวะแทรกซ้อน 
Hyperglycemia จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูล โดยการให้ข้อมูลจะเป็นไปตามความ
สมัครใจของท่าน วันและเวลาในการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับความพร้อมของท่าน  ในการสัมภาษณ์จะขอ
บันทึกเทป  เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามที่ท่านเล่าทั้งหมด  ส าหรับข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเก็บไว้
เป็นความลับ และจะน าเสนอข้อมูลโดยใช้นามสมมติ หากเมื่อใดที่ท่านไม่พร้อมจะให้ข้อมูล หรือต้องการ
ออกจากการวิจัย ก็สามารถที่จะปฏิเสธและออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา  และขอรับรองว่า การที่ท่าน
เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านและบุคคลที่เก่ียวข้อง   
  ในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามผู้ท าวิจัยโดยตรง
ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ คือ 0937638636 การวิจัยครั้งนี้จะประสบความส าเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่าน จึงขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

วันเพ็ญ  นกแก้ว 
       ผู้วิจัย 
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หมายเหตุ  ท่านสามารถแสดงความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ได้ทั้งมีลายลักษณ์อักษรและไม่มีลาย
ลักษณ์อักษร หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  ท่านสามารถลงนามในข้อความ
ข้างท้ายนี้ 
 
ส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัย 
 
 ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดของการวิจัยที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและ
ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ 
 
      ลงลายมือชื่อ.............................................. 
       (.....................................................) 
            วันที่...........เดือน..................... พ.ศ. ............ 
 

ภาคผนวก จ 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  นิลมานัต ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
     วิทยาลัยบรมราชชนนีสงขลา จังหวัดสงขลา 
          2. นางสุชาดา  แพทย์พงศ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ APN   
      โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา 
          3. นางอนุ อิสระพานิช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                  โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
 

ล าดั
บท่ี 

นาม
สมมติ 

อายุ 
(ปี) 

เพศ ศาสนา 
สถานภาพ 

สมรส 

ระดับ 
การ 

ศึกษา 

รายได้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เป็น

เบาหวาน
(ปี) 

โรคอ่ืน 
โรคร่วม 

ยา 
จ านวน 
คนใน 
ครอบครัว 

1 หนึ่ง 35 หญิง พุทธ คู ่ ม.3 9,000 1 SLE/HT กิน/ฉีด 5 
2 สอง 65 ชาย พุทธ คู ่ ป.4 1.0000 8 Gout กิน 4 
3 สาม 46 หญิง พุทธ คู ่ ม.6 1.0000 3 ไม่มี กิน 4 

4 สี่ 58 หญิง อิสลาม คู ่ ป.4 5,000 20 HT/DLD กิน 4 

5 ห้า 31 หญิง พุทธ คู ่ ปวช. 1,0000 4 ไม่มี 
คุม

อาหาร 
5 

6 หก 42 ชาย พุทธ โสด ม.6 3,0000 2 ไม่มี กิน 1 
7 เจ็ด 46 หญิง พุทธ คู ่ ม.3 8,000 6 ไม่มี กิน 3 
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กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  นิลมานัต ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์วิทยาลัย
บรมราชชนนีสงขลา จังหวัดสงขลาทีเ่ป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นางสุชาดา  แพทย์พงศ์   พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ APN    โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา และ นางอนุ อิสระพานิช พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 แปด 57 ชาย คริส คู ่ ป.4 8,000 10 HT กิน 4 
9 เก้า 69 ชาย พุทธ คู ่ ป.4 2,000 10 PU กิน 3 
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