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	 ในยุคข่าวสารในโลกโซเชียลก�าลังมาแรง										
ข้อมูลด้านสุขภาพเป็นข้อมูลท่ีการแชร์มากเป็น													
อนัดับต้นๆ	เช่นกัน	มท้ัีงข้อมลูท่ีจรงิ	ข้อมูลลวง	และ
ข้อมูลบางอย่างเป็นเพียงแค่ความเชื่อ	 หรือเป็น
ประสบการณ์รายบุคคลเท่านั้น	 ประสบการณ์การใช้
ทุเรียนเทศรักษาโรคมะเร็งก็เป็นหน่ึงในข่าวแวดวง
สุขภาพที่มาแรง

 ทุเรียนเทศมีถ่ินก�ำเนิดอยู่ในอเมริกำเขตร้อน ต่อมำมี
กำรน�ำมำปลูกแพร่หลำยในประเทศเขตร้อน จำกข้อมูล           
สรรพคุณทางภูมิปัญญา ท่ีมีการน�าใบทุเรียนเทศมารักษาโรค
หลายชั่วอายุคนในต่างประเทศ พบว่ามีการน�าใบทุเรียนเทศ     
มาใช้ในการลดความดันโลหิต ช่วยสงบระงับ นอนไม่หลับ 
รักษาอาการปวดเกร็งท้อง รักษาอาการปวดข้อ รูมาตอยด์          
ปวดปลายประสาท แก้ปวดศีรษะ ต้านการอักเสบ จะเห็นได้
ว่าในอดีตไม่มีการใช้ทุเรียนเทศในการรักษาโรคมะเร็ง ส่วน
ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่างานวิจัยจากท่ัวโลกมีจ�านวนงานวิจัย
เรื่องนี้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยในระดับหลอด          
ทดลองหรือในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีข้อมูลวิจัยในมนุษย์ ผลการ
วิจัยส่วนใหญ่พบว่าชาชงหรือน�้าต้มใบทุเรียนเทศไม่มีฤทธิ์        
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตามมี
บางงานวิจัยศึกษาระดับหลอดทดลอง สนับสนุนว่าการใช้ชา         

ชงใบทุเรียนเทศขนาดสูง มีพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมได้บ้าง 
และงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าสารสกัด       
น�้าจากใบทุเรียนเทศแห้งและสดมีผลฆ่าเซลล์มะเร็งตับได้         
แต่สารสกัดน�้าจากใบทุเรียนเทศสดมีพิษต่อเซลล์ตับปกติ          
ด้วย และมีงานวิจัยในหนูพบว่าการใช้น�า้ต้มใบทุเรียนเทศใน
ขนาดต�่า มีผลลดน�้าตาลในเลือดและไขมันในเลือดได้ แต่การ
ใช้ยาขนาดสูงมผีลให้น�า้หนกัตวัหนลูดลง มดลูกมขีนาดใหญ่ขึน้ 
และเป็นพิษต่อไต นอกจากนี้น�้าต้มใบทุเรียนเทศยังมีสารบาง
ตัวที่จะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจด้วย มีงานวิจัยในหลอดทดลอง
และในหนูพบว่าสารสกัดท่ีได้จากใบและล�าต้นมีฤทธิ์ยับย้ัง        
เซลล์มะเร็งได้ แต่ถ้าใช้ในปริมาณมากและระยะเวลานาน
สามารถเกิดพิษต่อไตและเนื้อเยื่อสมองได้.

โดยสรุป ผลการวิจัยใบทุเรียนเทศต่อการรักษาโรคมะเร็ง
 การใช้น�้าต้มหรือชาชงใบทุเรียนเทศ ในขนาดยาที่สูง หรือสารสกัดจากใบและล�าต้นทุเรียนเทศ อาจมีฤทธิ์
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง แต่ถ้าใช้ในปริมาณมากและระยะเวลานานมีเส่ียงต่อการเกิดพิษต่อไต             
มดลูก และเนื้อเยื่อสมอง อาจมีผลให้ไตวายหรือเป็นโรคพาร์กินสันได้

เอกสารอ้างอิง
 นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. Evidence-Base Herbal Medicine in Clinical Practice. ใน: บุษบา จินดาวิจักษณ์         
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ปรีชา มนทกานติกุล. (บรรณาธิการ). Pharmacotherapy of interesting common diseases.
กรุงเทพฯ:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;2558.หน้า 170-85.



 โรคหลอดเลอืดสมอง หรอื “สโตรก” เปน็ภาวะทีส่มอง
ขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดตีบตันหรือแตก ท�าให้
ผู้ป่วยเป็นอัมพาตและบางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น         
ขั้นตอนการรักษาต้องทันท่วงที เพื่อการลดอัตราการเสียชีวิต
และพิกำร
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่าทุกๆปีมี
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มากกว่า 15 ล้านคนทั่ว
โลก 5 ล้านคนพิการถาวร 5 ล้านคนเสียชีวิต และ 2 ใน 3  
อยู่ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ซึ่งรายงานภาวะโรคและการบาด
เจ็บของประชากรในประเทศไทย ปี 2554 โดยส�านักงาน         
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่าเป็นสาเหตุ          
การเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 
2554 และยังเป็นสาเหตุของความพิการอันดับ 2 ในผู้หญิง            
และอันดับ  3 ในผู้ชาย ดังนั้นประมาณการว่า มีประชากรไทย
ป่วยเป็นโรคนี้ 150,000 คนต่อปี หรือคิดเป็น 1 ราย ทุก            
4 นาที และเสียชีวิต 1 ราย ทุก 10 นาที
 โรคหลอดเลือดสมองมีความผิดปกติ 2 ชนิด คือ           
หลอดเลือดสมองอุดตัน และหลอดเลือดสมองแตก ท�าให้        
สมองหยุดท�างานไปอย่างเฉียบพลันจากการท่ีไม่มีเลือดไป          
เล้ียงสมองหรือมีเลือดออกแทรกทับในเนื้อสมอง ซึ่งความ         
เสี่ยงส�าคัญในการเกิดโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน         
บุหรี่ หัวใจเต้นพล้ิว ไขมันในเลือดสูง ดื่มเครื่องดื่ม                   
ที่มีแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น น�้าหนักเกิน ขาด     
การออกก�าลังกาย การมีภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะ
หลับ  
 อาการของโรคหลอดเลือดสมองท่ีส�าคัญ 3 อย่าง คือ          
1. หน้าเบี้ยวหรือปากเบี้ยว 2. แขนขาไม่มีแรง 3. พูดไม่ชัด 
พูดอ้อแอ้หรือพูดไม่ออกเลย ซึ่งอาการทุกข้อเกิดในทันที            
อย่างเฉียบพลัน ดังนั้นเมื่อเกิดอาการใดอาการหนึ่งหรือหลาย          
อาการ ไม่ควรรอช้ารบีพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที แต่ผลลัพธ์
ท่ีดีในการรักษาขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มอาการ            

จนถึง 6 ชั่วโมง หลังเกิดอาการต้องกู้เซลล์สมองท่ีก�าลัง            
ขาดเลือดไม่ให้ตาย ถ้าปล่อยให้เน้ือสมองส่วนส�าคัญเสียหาย            
มากขึ้นเท่าไหร่ ผู้ป่วยจะพิการมากขึ้นเท่านั้น
 การรักษาด้วยการให้ยาสลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือด          
ด�า มีข้อเสียคือ ท�าให้เลือดหยุดช้า จะเกิดอันตรายถ้ามีจุด    
เลือดออกในร่างกาย จึงไม่สามารถให้กับผู้ป่วยได้ทุกราย             
ต้องพิจารณาเป็นรายๆ แต่ต้องได้รับยาภายใน 4 ชั่วโมง 30 
นาที หลังมีอาการ และต้องมีเวลาให้กับทีมแพทย์ประมาณ         
1 ชั่วโมง เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค ดูผลเลือด และถ่ายภาพสมอง
ก่อนตัดสินใจให้ยา ซึ่งการให้ยาฉีดครั้งเดียว ได้ผลดีประมาณ 
30 เปอร์เซ็นต์ แต่อาจมีเลือดออกในสมองได้ 7 เปอร์เซ็นต์ 
และอาจมีโอกาสเสียชีวิตจากยาได้ 3 เปอร์เซ็นต์ของจ�านวน   
ผู้ป่วยที่ได้รับยา เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา  
 ดังนั้นเวลาและความฉับไว จึงเป็นหัวใจส�าคัญในการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน หากได้รับการสแกนสมอง
และรับยาละลายล่ิมเลือดท่ีตรงกับกลุ่มอาการโดยเร็วท่ีสุดจะ
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการจากโรคได้มากขึ้น แต่
เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาถึงโรงพยาบาลเกิน 4 ชั่วโมง  
30 นาที ท�าให้ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันท่วงที
 อย่างไรก็ตามการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  คือ  การ
หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  
ควบคุมน�้าหนักตัวอย่าให้เกินมาตรฐาน ออกก�าลังกายอย่าง
สม�่าเสมอ งดการสูบบุหรี่ ภาวะไขมันสูง ตรวจสุขภาพประจ�า
ปี ค่าคลอเลสเตอรอลไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  
และ ค่า LDL ไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หาก        
เรารู้จักป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง          
ได้ดีแล้วนับว่าลดปัจจัยเสี่ยงได้เกินครึ่ง.

กลุ่มงานอายุรกรรม..
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน�า้ตาลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดสมุทรสงคราม
	 สมคิด	ธงสุวรรณ			
	 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบางคนที	จังหวัดสมุทรสงคราม

บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง	ระดับน�้าตาลในเลือด	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับน�้าตาลในเลือด	การเกิด
โรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	ในจังหวัดสมุทรสงครามตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด	ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดไม่ได	้ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2	ที่มารับการรักษา
ที่	รพ.สต.	จังหวัดสมุทรสงคราม	จ�านวน	365	คน	ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ	2	ขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้คือ	แบบสอบถาม	และแบบบันทึกการเจ็บ
ป่วย	ท�าการเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม	ถึงกันยายน	พ.ศ.	2558	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก	
	 ผลการวิจัยพบว่า	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ส่วนใหญ	่	ร้อยละ	78.1	มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลาง		มีระดับน�้าตาลในเลือดที่ควบคุม
ได้	ร้อยละ	37.5	ปัจจัยที่สัมพันธ	์(เชิงบวก)	กับระดับน�า้ตาลในเลือด	(ควบคุมได้)	ของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ได้แก่	พฤติกรรม
การดูแลตนเอง	(P-value	<	0.01)		ส่วนอายุ	ระยะเวลาการป่วยเป็นโรคเบาหวาน		การสนับสนุนทางสังคม	และดัชนีมวลกาย	ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ส�าหรับการเกิดโรคแทรกซ้อน	พบว่า	มีการเกิดโรคแทรกซ้อน	ร้อยละ	49.3	โดยเกิดโรคความดันโลหิตสูง	
และโรคเหน็บชาร้อยละ	36.7	และ	24.1	ตามล�าดับ	นอกนั้นเกิดเบาหวานขึ้นตา/จอตาเสื่อม	โรคหัวใจ	แผลเรื้อรัง	โรคไตวาย	และอัมพฤกษ์	ร้อยละ	
6.8,	6.3,	3.0,	1.9,	และ	0.3	ตามล�าดับ	ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมระดับน�า้ตาลในเลือดที่ส�าคัญคือ	ไม่มีเวลาออกก�าลังกาย	และควบคุมอาหารไม่
ได้/ไม่ใส่ใจ	ร้อยละ	16.7	และ	12.7	ตามล�าดับ
ค�าส�าคัญ : การดูแลตนเอง ระดับน�้าตาลในเลือด โรคเบาหวาน

Self-care Behaviors, and Blood Sugar Level of Diabetes Mellitus Patients,  

Tambon Health Promoting Hospitals, Samut songkhram Province 
	 Somkid		Thongsuwan	
	 Bangkontee	Distric	Public	Health	Office,	Samutsongkhram	Province	

Abstract
	 This	 survey	 research	 aimed	 to	 study	 self-care	 behavior,	 blood	 sugar	 level,	 factors	 related	with	 blood	 sugar	 level,	
complication	occurring	of	diabetes	mellitus	patients	at	Tambon	Health	Promoting	Hospitals	(THPH),	Samut	songkhram	province,	
as	well	as,	problems	and	barriers	regarding	to	controllable	blood	sugar	level	of	uncontrollable	blood	sugar	group.	365	samples	
were	taken	by	two	stage	sampling	from	type	2	diabetes	mellitus	patients	who	have	got	medical	care	at	THPH.	Questionnaire	
and	illness	record	were	employed	as	research	instrument	during	August	-	September	2015.	Data	was	analyzed	by	descriptive	
statistics	and	multiple	logistic	regression	analysis.
	 The	results	showed	that	the	majority,	78.1	percent	had	moderate	level	of	self-care	behavior.	They	could	blood	sugar	
level	controlling	at	37.5	percent.	Self-care	behavior	positive	statistically	significant	related	with	blood	sugar	level	(controllable)	
of	diabetes	mellitus	patients		(P-value	<0.001),	for	age,	duration	of	diabetes	mellitus,	social	support	and	mass	body	index	not	
statistically	significant	related.		49.3 percent	of	diabetic	mellitus	patients	had	complications		(49.3	percent	got	hypertension,	
36.7	percent	got	beriberi,	besides,	6.8,	6.3,	3.0,	1.9,	and	0.3	percent	got	retinal	degeneration,	heart	disease,	chronic	ulcer,	renal	
failure,	and	paralysis,	respectively).	Problems	and	barriers	of	uncontrollable	blood	sugar	level	group	were	no	time	to	exercise	
and	uncontrollable	food	/	not	care	at 16.7	and	12.7 percent, respectively.
Key words : self-care	behavior,	blood	sugar	level, Diabetes	Mellitus

บทน�า
โรคเบาหวาน	เป็นโรคเรือ้รงัทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองการหลัง่ฮอร์โมนอนิสลุนิ	ท�าให้้ร่างกายมรีะดบัน�้าตาลในเลอืดสงู	ส่งผลท�าให้เกดิภาวะ

แทรกซ้อนเฉียบพลันและเรื้อรัง	 จนอาจท�าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ที่เป็น	 โรคเบาหวานได้	 (อภิชาติ	 วิชญาณรัตน์,	 2548)	 โรคนี้เป็นปัญหาท่ี											
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ส่งผลกระทบต่อร่างกาย	อาท	ิท�าให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดในสมอง	เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย	และเป็นสาเหตุให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเสียชีวิต
ถึงร้อยละ	65	(American	Diabetic	Association	[ADA],	2007)	เกิดการเสื่อมของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน	(Khan,	Ebrahim,	&	Conway,	
2006)	การเสื่อมของหน่วยไตจากเบาหวาน	(Chua	&	Bakris,	2006)	ระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม	(Vinik,	Ullal,	&	Prason,	2006)	ท�าให้มีอาการ
ชาปลายมือปลายเท้า	เกิดแผลบริเวณเท้าได้ง่าย	แผลหายช้าและมีการอักเสบเรื้อรัง	ผลกระทบทางด้านจิตใจ	ท�าให้เกิดภาวะเครียด	(Rubin,	2006)					
มีความวิตกกังวล	 รู้สึกหงุดหงิด	 ร�าคาญ	 เบื่อ	 หน่าย	 ท้อแท้	 เกิดภาวะซึมเศร้า	 (Rubin,	 2006)	 และมีภาวะสุขภาพจิตต�่ากว่าคนทั่วไป	 (วันเพ็ญ															
โอฬาริกชาติ,	2547)	ส่วนผลกระทบด้านสังคม	ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องเปลี่ยนแปลงการท�างานและบทบาทในครอบครัว	สูญเสียความสามารถในการ
ท�างาน	รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม	(Guthrie	&	Guthrie,	1997)	จากผลกระทบดังกล่าว	ท�าให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิต
ลดลง	(Rubin,	2006)	โรคเบาหวานแม้จะรกัษาไม่หายแต่สามารถควบคมุโรคหรอืระดบัน�า้ตาลได้	โดยการควบคมุอาหาร	การออกก�าลงักาย	การควบคมุ
อารมณ์	การจัดการความเครียดและการใช้ยา	การควบคุมโรคที่ดีจะท�าให้ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นทางด้านร่างกาย	รวมทั้งลดผลกระทบทั้งด้าน
จิตใจและสังคม	(ธิติ	สนับบุญ	และ	วิทยา	ศรีดามา,	2543)
	 จังหวัดสมุทรสงครามมีอัตราความชุกของการป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ป	ี2555	–	2557	เท่ากับ	2,966.9,	3,760.4	และ	4,379.4	ต่อแสน
ประชากร	 ตามล�าดับ	 (ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม,	 2558)	 ซึ่งมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี	 และจากการนิเทศและตรวจเยี่ยมการท�างานที่	
รพ.สต.โดยผู้วิจัยและคณะ	พบว่ามีผู้ป่วยจ�านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน�า้ตาลในเลือดได	้ ซึ่งเมื่อสอบถามผู้ป่วยโรคเบาหวานถึงพฤติกรรม
การดูแลตนเอง	 พบว่ามีหลายเรื่องที่ผู้ป่วยยังปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับโรคที่เป็น	 ทั้งนี้	 จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้มีการส่งต่อผู้ป่วย								
จากโรงพยาบาลกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน	มีระบบการปรึกษา
แพทย์	ท�าให้ผู้ป่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่	(วิทยา	บุรณศิริ,	2555)	เป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์/																		
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน	 (สุภัทร	 ฮาสุวรรณกิจ,	 2550)	 และส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน�้าตาลให้อยู่ใน				
ระดับปกติ	มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	ได้แก	่การรับประทานอาหารที่เหมาะสม	การออกก�าลังกาย	การควบคุมความเครียด	ควบคุมปัจจัย
เสี่ยง	เพื่อควบคุมโรคไม่ให้เกิดอาการรุนแรง	ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินการของโรค	ผู้วิจัย	ในฐานะสาธารณสุขอ�าเภอ 
ผู้ก�ากับดูแล	รพ.สต.	จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง	ระดับน�้าตาลในเลือด	เพื่อน�ามาวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง	
และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที	่รพ.สต.	ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง	และระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	
	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับน�า้ตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	
	 3.	เพื่อศึกษาการเกิดโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	
	 4.	เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการควบคุมระดับน�า้ตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน�า้ตาลในเลือดไม่ได	้

นิยามศัพท์
 พฤติกรรมการดูแลตนเอง	 หมายถึง การปฏิบัติตัวในการดูแลการป่วยด้วยโรคเบาหวานด้วยตัวเองในด้านการรับประทานอาหาร																													
การรับประทานยา	การออกก�าลังกาย	การจัดการกับความเครียด	การควบคุมปัจจัยเสี่ยง	และการมาตรวจตามนัดและการเฝ้าระวังโรค
 การสนับสนุนทางสังคม	 หมายถึง	 การดูแล	 ช่วยเหลือ	 สนับสนุน	 ห้ามปราม	 ให้ก�าลังใจและให้ค�าปรึกษาของบุคคลในครอบครัว	 บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 ระดับน�้าตาลในเลือด หมายถึง ค่าระดับน�้าตาลในเลือดหลังงดน�้าและอาหารอย่างน้อย	 8	 –	 12	 ชั่วโมง	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 ควบคุมได้	 คือ																				
มีระดับน�้าตาลในเลือดระหว่าง	 90	 –	 130	 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	 ติดต่อกัน	 3	 ครั้งหลังสุดที่มารับการรักษา	 และควบคุมไม่ได้	 คือ	 มีระดับน�้าตาล																		
ในเลือดน้อยกว่า	90	มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	หรือสูงกว่า	130	มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	ตั้งแต	่1	ครั้งขึ้นไป

ระเบียบวิธีการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	research)
 ประชากรที่ศึกษา คือ	ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2	ที่มารักษาที่	รพ.สต.	ในจังหวัดสมุทรสงคราม	ซึ่งมีจ�านวน	6,205	คน		
 ขนาดตัวอย่าง ค�านวณหาขนาดตัวอย่างท่ีศึกษา	 โดยใช้เทคนิคการหาขนาดตัวอย่างของ	 Yamane	 (1967)	 ได้ขนาดตัวอย่าง	 365	 คน													
เพื่อเป็นตัวแทนอ้างอิงถึงประชากรที่ศึกษา
 วิธีการเลือกตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ	2	ขั้นตอน	(Two	stage	sampling)	ดังนี้
	 ขั้นตอนที่	1	สุ่มเลือก	รพ.สต.ที่มีในแต่ละอ�าเภอ	ของจังหวัดสมุทรสงคราม	(49	รพ.สต.)	มาร้อยละ	50	(อ�าเภอเมืองฯ	9	รพ.สต.	อ�าเภอ
อัมพวา	9		รพ.สต.		และอ�าเภอบางคนที	7	รพ.สต.)	โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	random	sampling)	
	 ขั้นตอนที่	2	สุ่มเลือกผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที	่2	จากบัญชีรายชื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ที่ป่วยมาตั้งแต	่3	เดือนขึ้นไป	จากอ�าเภอตัวอย่าง	
มาแห่งละ	15	คน	โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเช่นกัน	
 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่
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	 1.	 แบบสอบถาม ประกอบด้วยส่วนต่าง	ๆ 	คือ	ข้อมลูทั่วไป	การสนับสนุนของครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	พฤติกรรม
การดูแลตนเอง	 และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตัวต่อการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด	 ในกลุ่มผู้ท่ีมีระดับน�้าตาลในเลือดต�่ากว่า	 90/สูงกว่า	 130	
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
	 2.	 แบบบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลระดับน�้าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า	 (ค่า	 FBS)	 ในปัจจุบัน	 (วันที่มา
ตรวจ)	 และ	 2	 ครั้งหลังการมาตรวจในปัจจุบัน	 น�้าหนักตัว	 ส่วนสูง	 และการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน	 จ�านวน	 4	 ข้อ	 ซ่ึงเก็บข้อมูลการ													
บันทึกจาก	OPD	Card	และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 คุณภาพเครื่องมือ	 	 ได้น�าแบบวัดทั้งหมดที่มาตรวจสอบความตรงในเนื้อหา	 (Content	 validity)	 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณา	
แล้วน�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงแล้ว	 มาวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของมาตรวัด	 โดยใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน	 (Internal	
consistency	method)	แบบครอนบาค	อัลฟา	(Cronbach’s	alpha)	ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการสนับสนุนของครอบครัวและ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	=	0.90	และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง	=	0.74
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	ในเดือนสิงหาคม	ถึงกันยายน	พ.ศ.	2558
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	ด้วยสถิติต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 1.	 ข้อมูลทั่วไป	 การสนับสนุนทางสังคม	พฤติกรรมการดูแลตนเอง	 ระดับน�้าตาลในเลือด	 การเกิดโรคแทรกซ้อน	 และปัญหาอุปสรรคในการ
ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดไม่ได	้	วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 2.	วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก	(Multiple	logistic	regression	
analysis)	

ผลการวิจัย
 ลักษณะทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่ร้อยละ	69.9	เป็นเพศหญิง	มีอายุตั้งแต่	60	ปี	ขึ้นไป	ร้อยละ	
55.1	รองลงมามีอายุ	50	–	59	ป	ี40	–	49	ป	ีและมีอายุน้อยกว่า	40	ป	ีร้อยละ	28.5,	12.3	และ	4.1	ตามล�าดับ	โดยเฉลี่ยมีอาย	ุ60.1	ปี	ร้อยละ	65.2	
มีสถานภาพสมรสคู่	 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา	 ร้อยละ	73.4	 ในเรื่องอาชีพนั้น	พบว่า	 ร้อยละ	29.3	ช่วยเหลืองานในครอบครัว/ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ	รองลงมาคือ	ประกอบอาชีพรับจ้าง	 เกษตรกรรม	ค้าขาย	ธุรกิจส่วนตัว	และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ�านาญ	ร้อยละ	28.8,	19.5,	
15.3,	4.4	และ	2.7	ตามล�าดับ	ส่วนใหญ	่ร้อยละ	66.0	มีรายได้/เดือน	น้อยกว่า	10,000	บาท	โดยเฉลี่ยมีรายได้/เดือน	6,370.6	บาท	ทั้งนี	้ร้อยละ	
83.2	 เป็นผู้ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพในการรักษาพยาบาล	ส่วนในเรื่องระยะเวลาการป่วยเป็นโรคเบาหวาน	พบว่า	ร้อยละ	34.0,	28.2	และ	37.8	
ป่วยมานาน	น้อยกว่า	5	ปี	5	-	9	ปี	และตั้งแต่	10	ปี	ขึ้นไป	ตามล�าดับ	โดยเฉลี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานมานาน	8.0	ปี	มีดัชนีมวลกายมากกว่าเกณฑ์
ปกติ	(>	25	กก/มม2)	ร้อยละ	46.8	มีการมารักษาตามแพทย์นัดทุกครั้ง	ร้อยละ	71.0 ดังตารางที่	1
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 การสนับสนุนทางสังคม	พบว่า	ร้อยละ	39.2	ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง	รองลงมาร้อยละ	37.3	และ	23.5	ได้รับการ
สนับสนุนในระดับสูง	และต�่า	ตามล�าดับ	ดังตารางที่	2	ทั้งนี้	 ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในเรื่องต่างๆ	ในระดับมาก	น้อยกว่าร้อยละ	
40.0	 ในเร่ืองการเอาใจใส่	 การปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพ	 การให้ก�าลังใจหรือเตือนให้รับประทานยาตรงเวลาและสม�่าเสมอ																				
การให้ก�าลังใจ	ให้ค�าปรึกษา	และรับฟังเมื่อเกิดความวิตกกังวลและความเครียด	การห้ามปรามหากรับประทานอาหารที่เป็นข้อห้ามของโรคเบาหวาน	
การสนับสนุนให้ปฏิบัติกิจต่าง	 ๆ	 ทางศาสนา	 การดูแลจากครอบครัว	 การสนับสนุนในการจัดการกับความเครียดโดยวิธีต่างๆ	 และการคอยกระตุ้น										
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เตือนเมื่อถึงเวลาไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล		
	 ส�าหรับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	 พบว่า	 ได้รับการสนับสนุนโดยการกระตุ้นเตือนต่อการปฏิบัติตัวใน																	
ชีวิตประจ�าวันให้เหมาะสมกับโรคเบาหวานที่เป็น	 ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าเก่ียวกับการดูแลตนเองเก่ียวกับโรคเบาหวาน	 และการให	้																
ก�าลังใจต่อโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ในระดับมาก	 ร้อยละ	 59.2,	 58.6	 และ	 56.4	 ตามล�าดับ	 ทั้งนี้	 มีการว่ากล่าวหากไม่มาตรวจตามนัด	 ในระดับมาก										
ร้อยละ	20.8	

ตารางที่ 2	จ�านวน	และร้อยละระดับการสนับสนุนทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	พบว่าในภาพรวม	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	78.1	มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลาง				
รองลงมาอยู่ในระดบัต�า่	และระดับด	ีร้อยละ	12.9	และ	9.0	ตามล�าดบั		เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดแูลตนเองในแต่ละด้าน	พบว่า	ด้านการรับประทาน
อาหาร	ด้านการมาตรวจตามนัดและการเฝ้าระวังโรค	และด้านการจัดการกับความเครียด	ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	64.1,	61.9	และ	52.3	มีพฤติกรรมใน
ระดับปานกลาง	ตามล�าดับ ส�าหรับด้านการรับประทานยา	และด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยง	พบว่า	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	81.6	และ	54.5	มีพฤติกรรมใน
ระดับดี	ตามล�าดับ ส่วนด้านการออกก�าลังกาย	พบว่าส่วนใหญ่	ร้อยละ	62.5	มีพฤติกรรมในระดับต�่า	ดังตารางที่	3
ตารางที่ 3	จ�านวนและร้อยละระดับพฤติกรรมการดูและตนเอง	ของกลุ่มตัวอย่าง
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	 พฤติกรรมการดูแลตนเองที่พบว่า	ควรปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น	ได้แก่
	 -	 ด้านการรับประทานอาหาร คือ การรับประทานผักในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน	 และจ�ากัดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อเพื่อป้องกันมิให	้														
ตนเองอ้วน
	 -	 ด้านการออกก�าลังกาย	คือ	ออกก�าลังกายอย่างน้อย	3	วัน/สัปดาห	์ใช้เวลาในการออกก�าลังกายนานครั้งละ	20	–	30	นาท	ีและออกก�าลัง
กายหลังรับประทานอาหาร	1	–	2	ชั่วโมง	
	 -	 ด้านการจัดการกับความเครียด คือ	 เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจจะปรึกษากับผู้ใกล้ชิด	 เมื่อเกิดความเครียดมีการผ่อนคลายด้วยวิธีการต่าง	 ๆ													
และเมื่อเกิดความโกรธ	หงุดหงิด	สามารถควบคุมอารมณ์ได้		
	 -	 ด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยง	คือ	ควบคุมน�า้หนักตัวไม่ให้เพิ่มขึ้น
	 ทั้งนี้	ด้านการรับประทานยา	ด้านการมาตรวจตามนัดและการเฝ้าระวังโรค	ส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ถูกต้อง
 ระดับน�้าตาลในเลือด พบว่า	 ส่วนใหญ่ร้อยละ	 62.5	 ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดไม่ได้	 พบเพียงร้อยละ	 37.5	 ที่ควบคุมระดับน�้าตาลใน													
เลือดได้
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 พบว่า	 พฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับน�้าตาล							
ในเลือด	 (ควบคุมได้)	 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P-value	 <	 0.001)	 ส่วนอายุ	 ระยะเวลาการป่วยเป็นโรคเบาหวาน	 (ปี)																
การสนับสนุนทางสังคม	 (คะแนน)	 และดัชนีมวลกาย	 (กก/มม2)	 ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 ทั้งนี้	 ตัวแปร												
ทั้งหมดร่วมกันอธิบายการผันแปรของระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ร้อยละ	10.6	ดังตารางที่	4
ตารางที่ 4	การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับน�้าตาลในเลือด	ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	(n	=	365)

 การเกิดโรคแทรกซ้อน	 พบว่า	 ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารักษาท่ี	 รพ.สต.	 เกิดโรคแทรกซ้อน	 ร้อยละ	 49.3	 โดยเกิดโรคความดันโลหิตสูง															
และโรคเหน็บชาร้อยละ	 36.7	 และ	 24.1	 ตามล�าดับ	 นอกนั้นเกิดเบาหวานขึ้นตา/จอตาเสื่อม	 โรคหัวใจ	 แผลเรื้อรัง	 โรคไตวายและอัมพฤกษ์ร้อยละ										
6.8,	6.3,	3.0,	1.9	และ	0.3	ตามล�าดับ
 ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมระดับน�า้ตาลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดไม่ได้ คือ	 ไม่มีเวลาออกก�าลัง
กาย	และควบคุมอาหารไม่ได้/ไม่ใส่ใจ	ร้อยละ	16.7	และ	12.7	ตามล�าดับ

อภิปรายผล  
	 จากผลการศึกษา	 พบว่า	 ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีไปรักษาที่	 รพ.สต.	 ในจังหวัดสมุทรสงคราม	 ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 78.1	 มีพฤติกรรมการดูแล										
ตนเองในระดับปานกลาง	 รองลงมาอยู่ในระดับต�่า	 และระดับดี	 ร้อยละ	 12.9	 และ	 9.0	 ตามล�าดับ	 ทั้งนี้	 เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานดังกล่าว																					
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา	 (พบถึงร้อยละ	 73.4)	 ท�าให้การรับรู้	 เข้าใจถึงการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ								
รับประทานอาหาร	 การออกก�าลังกาย	 การจัดการกับความเครียด	 และการควบคุมปัจจัยเสี่ยง	 เป็นไปได้ยาก	 ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบเดิม	 ๆ	 ทั่วไป																		
ไม่ได้ปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม																		
เกี่ยวกับโรคดังกล่าว	 อยู่ในระดับปานกลางถึงต�่า	 (ร้อยละ	 62.7)	 โดยเฉพาะจากครอบครัว	 ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดมากท่ีสุดที่จะคอยดูแลและส่งเสริมให	้														
เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง	 ท้ังนี้	 อิทธิพลระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ	 รวมถึงแบบแผนการดูแลสุขภาพ	 และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร
สาธารณสุข	 จะส่งผลต่อการกระท�าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ	 (Pender,1996)	 การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล	 มีอิทธิพล																															
ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัว	 (สุภาภรณ์	 เกื้อสุวรรณ,	 2546)	 โดยการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว	 ญาติพี่น้อง																					
และบุคลากรทางการแพทย	์มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ	(ศุภวรินทร	์หันกิตติกุล,	2549)	
	 การที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองยังไม่ถูกต้อง	 อีกทั้งครอบครัวให้การส่งเสริมสนับสนุน	 การดูแลสุขภาพในหลายเรื่อง															
ยังน้อย	 ผลที่ตามมาคือ	 ท�าให้ผู้ป่วยร้อยละ	 62.5	 ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ ผู้ท่ีเป็นโรคเบาหวานหากไม่				
สามารถควบคุมระดับน�้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมระดับน�้าตาลได้	 จะส่งผลท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเร็วขึ้น	 (สาธิต	 วรรณแสง,	
2548)	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานท้ังด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สังคมและเศรษฐกิจ	 (Guy,	 Sandoval,	 &	 Davis,	 2006)	 ทั้งนี้	 ผู้ป่วยที่มา															
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รับการรักษาที	่รพ.สต.ดังกล่าว	เกิดโรคแทรกซ้อนถึงร้อยละ	49.3
	 พฤติกรรมการดูแลตนเอง	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมี																					
นัยส�าคัญทางสถิติ	 หมายความว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี	 จะควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ดีกว่าผู้ป่วยที่ยังมี																						
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง/ถูกต้องน้อยกว่า	 ทั้งนี	้ พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน�า้ตาลในเลือด	ประกอบด้วยพฤติกรรมต่าง	 ๆ	หลายอย่าง	
อาทิ	 การรับประทานอาหาร	 การรับประทานยา	 การออกก�าลังกาย	 การจัดการกับความเครียด	 และการควบคุมปัจจัยเส่ียง	 ซ่ึงการรับประทาน																
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการในสัดส่วนที่เหมาะสม	 จะช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูง	 และรักษาระดับน�้าตาลในเลือดให้คงที่	 นอกจากน้ี														
ยังท�าให้มนี�้าหนักตัวที่เหมาะสมและมีโภชนาการที่ดี	 (ธิติ	 สนับบุญ	และวิทยา	ศรีดามา,	2543;	สุรัตน์	 โคมินทร์,	 2546)	การรับประทานยา	 เป็นสิ่ง											
ที่ช่วยควบคุมให้ระดับน�้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 หรือใกล้เคียงปกติ	 ส่วนการออกก�าลังกายจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการใช้ไขมันเป็นแหล่ง										
พลังงาน	 ลดโคเลสเตอรอล	 ไตรกลีเซอไรด์	 ซึ่งการเพิ่มการใช้พลังงานด้วยการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ จะท�าให้เน้ือเยื่อมีความไวต่ออินสุลิน													
มากขึ้นและการดื้อต่ออินสุลินลดลง	 อินสุลินสามารถออกฤทธิ์ได้ดีข้ึน	 การออกก�าลังกายท�าให้น�้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็นรูปร่างได้สัดส่วน									
แล้วยังท�าให้ควบคุมเบาหวานได้ง่ายขึ้น จิตใจ ร่าเริง แจ่มใส	คลายเครียด	สุขภาพจิตดีขึ้น	(เทพ	หิมะทองค�า	และคณะ,	2543;	ภาวนา	กีรติยุตวงศ์,	
2544)	 ส�าหรับในเรื่องความเครียด	 พบว่า	 ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาระในการดูแลตนเองหลายอย่าง	 และเผชิญกับความไม่แน่นอนจากพยาธิสภาพ													
ของโรค	ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียดอย่างเรื้อรัง	มีผลท�าให้การควบคุมระดับน�า้ตาลในเลือดเลวลง	 เนื่องจากมีการหลั่งแคทีโคลามีน
และคอร์ติซอลสูงขึ้น	 ท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูงข้ึน	 (กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก,	 2555)	 จากเหตุผลดังที่กล่าวมา																
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด	มีผลต่อการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด	 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง													
กับการศึกษาของ	 ธวัชชัย	 ฉันทวุฒินันท์	 (2551)	 และร่ืนจิต	 เพชรชิต (2557)	 ท่ีพบว่า	 พฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับการลดลงของ													
ระดับน�้าตาลในเลือดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย
	 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	78.1	มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลาง	มีระดับน�้าตาลในเลือดที่ควบคุมได	้ร้อยละ	37.5	
ปัจจัยที่สัมพันธ์	 (เชิงบวก)	 กับระดับน�้าตาลในเลือด	 (ควบคุมได้)	 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ได้แก่	 พฤติกรรมการดูแล																					
ตนเอง	 (P-value	 <	 0.01)	 ส่วนอายุ	 ระยะเวลาการป่วยเป็นโรคเบาหวาน	การสนับสนุนทางสังคม	 และดัชนีมวลกาย	 ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ															
น�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 มีการเกิดโรคแทรกซ้อน	 ร้อยละ	 49.3	 ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดที่ส�าคัญคือ																						
ไม่มีเวลาออกก�าลังกาย	และควบคุมอาหารไม่ได้/ไม่ใส่ใจ	ร้อยละ	16.7	และ	12.7	ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ด�าเนินการให้ค�าแนะน�าต่อการปฏิบัติตน	 ส่งเสริมให้ครอบครัวช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับโรคที่เป็นอยู่	 พร้อมท้ังติดตาม									
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	โดยในกลุ่มที่มีระดับน�า้ตาลในเลือดสูงมากอยู่เป็นประจ�า	ให้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	พร้อมทั้งให้ญาติช่วยดูแล	ติดตาม	
และก�ากับให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่เหมาะสม	 เจ้าหน้าที่ต้องท�าการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นระยะ	 ๆ	 และควรปรึกษาแพทย์/ส่งพบแพทย์เพื่อปรับ										
ยาให้เหมาะสมกับระดับน�้าตาลในเลือด		
 2. สนับสนุนให้ครอบครัวและญาติ	ให้การดูแล/ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีพฤติกรรมในการดูแลตนเองให้เหมาะสม	
	 3.	 ดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มที่ยังไม่เกิด	 ส่วนในกลุ่มที่เกิดแล้ว	 ก็ต้องดูแลรักษา	 ส่งเสริมการปฺฏิบัติตัวให้ถูกต้อง			
ทั้งโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนที่เป็น	 เพื่อมิให้เกิดโรค	 หรืออาการที่รุนแรงขึ้น	 หรือมีโรคแทรกซ้อนเพิ่มมากข้ึน	 ซึ่งควรเน้นและให้ความส�าคัญ										
เป็นพิเศษกับกลุ่มนี้	ทั้งนี้	สิ่งแรกที่ควรท�าคือ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องและเหมาะสมกับโรคเบาหวานที่เป็นอยู่
	 4.	 ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดในเรื่องการควบคุมอาหารไม่ได้/ไม่ใส่ใจที่จะควบคุมอาหาร	และการ				
ไม่มีเวลาที่จะออกก�าลังกาย	 ท้ังนี้	 ควรสร้างความตระหนัก	 และความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ป่วย	 หากไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสม	 ถูกต้อง	
พร้อมทั้งติดตามให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	และส่งเสริมให้ญาติช่วยดูแล		
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 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์
ตระกูล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย 
ผู้บรหิารจากองค์กรท้องถ่ิน ประธานและแกนน�าชมุชน บคุลากร
สาธารณสุข รวมทั้งอสม. ร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
และคลินกิประกันสังคมซึง่เป็นเครอืข่ายบรกิารของโรงพยาบาล
ประจวบคีรขีนัธ์ เพือ่ประชาชนในเขตเมอืงได้รบับรกิารสะดวก
รวดเร็ว เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
 นายแพทย์นิรนัดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้
จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเครือข่ายบริการโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ท่ีอาคารนารังพร๊อบเพอร์ตี้ ถนนพิทักษ์ชาติ       
เพือ่ให้บรกิารแก่ประชาชนในชมุชนท่ีรบัผิดชอบ 7 ชมุชนตัง้แต่
ปี 2555 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาบริการสุขภาพที่
ยังต้องเร่งแก้ไขขณะน้ีคือ การเข้าถึงบรกิารของประชาชน ความ
แออัดของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล และบริการของหน่วย
บริการพื้นฐานท่ียังมีข้อจ�ากัด จึงมีนโยบายเร่งพัฒนาระบบ  
บริการท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์  
ท่ีจ�าเป็น และย้ายศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมาเปิดบริการท่ี        
อาคารอบุตัเิหต ุ(หลังเดมิ) ของโรงพยาบาล เพือ่ให้ประชาชน
ในพื้นท่ีรับผิดชอบได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ   
ลดปัญหาแออัดของผู้ป่วยท่ีแผนกผู้ป่วยนอก ปัจจุบันมี         
ประชาชนมาตรวจรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์เฉล่ียวันละกว่า 800 คน ผู้ป่วยประมาณ           
ร้อยละ 35 เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังคือโรคเบาหวาน และความ  
ดันโลหิตสูง หากผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการดูแลรักษาไม่ดีพอก็         
จะเกิดโรคแทรกอื่นตามมาอีก เช่น โรคหัวใจ ไตวาย และผู้
ป่วยอีกประมาณร้อยละ 60 ป่วยไม่รุนแรง จึงพัฒนาระบบ
บริการและการบริหารจัดการควบคู่กัน โดยให้ศูนย์สุขภาพ  

ชุมชนเมืองท�าหน้าท่ีเป็นจุดตรวจรักษาผู้ป่วยนอกท่ัวไปและ       
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอาการไม่รุนแรง จัดบริการเบ็ดเสร็จ ณ          
จุดเดียว มีบุคลากรแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์การแพทย์          
คุณภาพบริการเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาล เชื่อมโยงข้อมูล        
ผู้ป่วยในพื้นท่ีท่ีอยู่ในความดูแลท้ัง 7 ชุมชนผ่านระบบ   
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและการ         
ป้องกันโรค ออกเย่ียมผู้ป่วยเรื้อรังท่ีอาการทรงตัวและนอน         
รักษาท่ีบ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น เบาหวาน ความดัน  
โลหิตสูงและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังเป็นจุดรับการส่งต่อ          
ผู้ป่วยจากรพ.สต. พร้อมท้ังให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมใน
พื้นที่ด้วย  
 ท้ังนี้ คาดว ่าการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง                 
ดังกล่าว จะสามารถช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลลงได้ 
และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 7 ชุมชน คือ ชุมชนม่องล่าย ชุมชน
ปากคลองบางนางรม ชุมชนบ้านค่าย ชุมชนโบสถ์คริสต์ ชุมชน
หลังสถานีรถไฟ ชุมชนนารองและชุมชนหญ้าแก้ว จะได้รับ
บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
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 นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรขีนัธ์ 
กล่าวว่า ปัจจุบนัผู้ประกอบการค้าอาหาร
ยังใช้ภาชนะส�าเร็จรูปท่ีท�าจากโฟม         
บรรจุอาหารปรงุส�าเรจ็ เนือ่งจากสะดวก 
ใช้ง่าย รวดเร็ว และราคาถูก การน�า

ภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารร้อนต้องใช้อย่างระมัดระวัง หาก
โฟมสัมผัสกับอาหารร้อนจัดเป็นเวลานาน จะท�าให้เสียรูปทรง  
เกิดการหลอมละลาย มีสารเคมีท่ีอยู่ในเน้ือโฟม ซึ่งมองไม่         
เห็นปนเปื้อนออกมาอยู่ในอาหาร ท�าให้เกิดอันตรายสะสม         
อยู่ในร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รู้ตัว สารเคมีท่ีพบใน
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่ส�าคัญมี 3 ตัว ได้แก่ 1. สารสไตรีน 
(Styrene) เป็นสารก่อมะเร็ง เพิ่มความเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้า
นม และมะเร็งต่อมลูกหมาก มีผลต่อสมองและเส้นประสาท 
ท�าให้อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย นอนหลับยาก ระบบฮอร์โมนใน
ร่างกายผิดปกติ ท�าให้มีปัญหาต่อมไทรอยด์และประจ�าเดือน
ในสตรีผิดปกติ 2. สารเบนซิน (Benzene) ซึ่งเป็นสารก่อ
มะเร็งเช่นกัน สารชนิดนี้ละลายได้ดีในน�า้มันเมื่อเข้าสู่ร่างกาย  
ท�าให้เกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นแรง หาก
ได้รบัสารชนดินีเ้ป็นเวลานาน ท�าให้เป็นโรคโลหติจาง เนือ่งจาก
สารเบนซินจะท�าลายไขกระดูกท�าให้จ�านวนเม็ดเลือดลดลง       
และ 3. สารพทาเลท (Phthalate) เป็นสารที่มีพิษต่อระบบ
สืบพันธุ์ท�าให้ผู้ชายเป็นหมัน หากเป็นหญิงมีครรภ์ลูกอาจมี
อาการดาวน์ซินโดรมและอายุส้ันได้ ท้ังนี้การละลายของสาร  
เคมีทั้ง 3 ชนิดนี้จะมากน้อยขั้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 
อุณหภูมิอาหาร ไขมันในอาหารและระยะเวลาท่ีอาหารสัมผัส
กับภาชนะโฟม โดยเฉพาะอาหารท่ีมีไขมันสูง เช่น อาหาร
ประเภทผัด ทอด จะท�าให้สารสไตรนีละลายออกมาได้มากกว่า
 โรงพยาบาลประจวบคีรขีนัธ์มนีโยบายเร่งจัดการอนัตราย
จากโฟมทีใ่ชส้�าหรบับรรจอุาหารและได้รณรงค์ลด ละ เลกิการ

ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558 ซึ่งมี
ผู้ประกอบการค้าอาหารในร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาล              
รวม 45 ราย สามารถด�าเนินการเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารได้ 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 โดย
การด�าเนินงานในการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารได้แก่ก�าหนดให้โรงพยาบาลประจวบคีรขีนัธ์เป็นเขตพืน้ท่ี
ปลอดการใช้โฟมใส่อาหาร ให้ใช้ภาชนะท่ีท�าจากวัสดธุรรมชาติ
แทน เช่น กระดาษชานอ้อย หรือกล่องพลาสติกชีวภาพ  การ
รณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติดั้งเดิม เช่น ใบตอง ใบบัว ใบพ้อ 
ส�าหรบัห่อข้าวหรอืขนม ผลิตภณัฑ์ท่ีท�าจากธรรมชาต ิเช่น ชาน
อ้อย ชานอ้อยผสมเยื่อไผ่ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้เป็นสารอินทรีย์
ย่อยสลายตามธรรมชาติในเวลา 45 วัน  ต่างจากโฟมที่ใช้เวลา
ย่อยสลายนานถึง 1,000 ปี หรือประมาณ 12 ชั่วคน หรืออาจ
ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มอก. พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าที่และผู้ใช้

บริการร่วมปฏิเสธการใช้โฟมทุกรูปแบบ เช่น ไม่ซื้ออาหารที่
บรรจุในกล่องโฟม เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการตรวจติดตามการลด 
ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหารในเขตโรงพยาบาลประจวบคีรขีนัธ์
อย ่างต ่อเน่ืองเพื่อความปลอดภัยต ่อสุขภาพและรักษ์                  
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล.
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 อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดินแดนแคบสุดในสยาม 
เมืองงามสามอ่าว ดูดาวที่หว้ากอ ถิ่นก่อวีรกรรม ต�านานตาม่อง
ล่าย.... มีเครือข่ายบริการสุขภาพอ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 6 ต�าบล 1 เทศบาลเมือง และ 
2 เทศบาลต�าบล จ�านวนประชากรกว่าแปดหมื่นหกพันคน โดย
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นแม่ข่ายในการพัฒนาบริการ
สุขภาพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกองบนิ 5 ของกองทัพอากาศ 
1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 15 แห่ง
 เครือข่ายบริการสุขภาพ อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
พัฒนาสุขภาพของประชาชน ด้วยความร่วมมือของภาคี             
เครือข่าย และทีมงานทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้            
วิสัยทัศน์ที	่“มุ่งมั่นสร้างสุขภาวะ	ชุมชนพึ่งตนเองได้	โดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม” และด้วยพันธกิจส�าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมด�าเนินงาน
ด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพทีมงานและภาคีเครือข่ายให้         
สามารถดแูลตนเอง ครอบครวั และชมุชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างต้นแบบและความส�าเรจ็ในการมส่ีวนร่วมสร้างสุขภาพของ
ภาคีเครือข่าย ขยายผลสู่การสร้างนโยบายสาธารณะ และการ
เป็นเจ้าภาพการพัฒนาตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาการจัดบริการระดับปฐมภูมิ
ท่ีเชือ่มโยงกับระดบัทุตยิภมู ิมเีป้าหมายท่ีการสร้างโอกาส และ
การเข้าถึงบริการของประชาชน ด้วยระบบการดุแลแบบใกล้
บ้านใกล้ใจ และเวชศาสตร์ครอบครัว .. “ดูแลแบบมีส่วนร่วม	
ครบองค์รวม	แต่แรกทุกเรือ่ง	ต่อเนือ่ง	เบด็เสรจ็	ผสมผสาน..”
 กระนั้นก็ตาม แม้จะมีบริการปฐมภูมิเป็นที่พึ่งที่ใกล้บา้น
ใกล้ใจ แต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนบางกลุ่มท่ียังไม่สามารถเข้า     
ถึงบริการได้ เนื่องจากอุปสรรคด้านสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ 
กลุ่มผู้สูงอายุตดิเตยีง ผู้พกิารท่ีต้องได้รบัการดูแล ผู้ป่วยเรือ้รงั

ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 ด้วยความจ�าเป็นดังกล่าว เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดให้มีบริการ เชิงรุกใน
การดูแลผู้ป่วยถงึบ้าน ด้วยทมีหมอครอบครัว เพ่ือให้ประชาชน
รู้สึกอุ่นใจ เสมือนมีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอครอบครัว
 ทีมหมอครอบครัวของอ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
ประกอบด้วยทีมงาน 3 ระดบั ภายใต้การน�าและก�ากับดแูลของ
นายอ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ระดับอ�าเภอ มีแพทย์เป็นหัวหน้าทีม จ�านวน 7 ทีม ทีมต�าบล
มีบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ จ�านวน 17 ทีม 
และทีมชุมชน ซึ่งมีท้องถิ่น ท้องที่ อสม. จิตอาสา นักบริบาล 
และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ร่วมด�าเนินการ ทั้งนี้มี
ทีมระดับอ�าเภอเป็นที่ปรึกษา ร่วมพัฒนาให้ทีมต�าบล และทีม
ชุมชนเข้มแข็ง
 ทีมงานทั้ง 3 ระดับ ได้รับประสบการณ์ และการเรียนรู้ 
ทั้งในด้านการประสานงาน การบริหารจัดการทีม การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างทีมงานในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ทีมงาน
สามารถจัดบริการดูแลได้อย่างราบรื่นในบางกรณี และยังมีอีก
หลายกรณีที่ยังพบปัญหาอุปสรรค ซึ่งกรณีที่พบปัญหาอุปสรรค
ซบัซ้อนนัน้ เป็นโอกาสในการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ได้ประสบการณ์ 
และบทเรียนท่ีทีมหมอครอบครัวได้จากการดูแลผู้ป่วย และ
ครอบครัวที่บ้าน นับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของทีมหมอ
ครอบครัว และความส�าเร็จก้าวแรก ได้สร้างพลังให้ทีมงาน       
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวต่อเนื่องท่ี        
บ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...
 บทเรียนท่ีได้จากการด�าเนินงานทีมหมอครอบครัว ท่ี  
เครือข่ายบริการสุขภาพอ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้เรียนรู้ 
ได้แลกเปลี่ยน แม้ว่าการดูแลช่วยเหลือยังไม่จบสิ้น แต่การได้
เริ่ม นับว่าประสบความส�าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง เราก�าลังพัฒนา
ก้าวต่อไป ให้เป็นก้าวที่เข้มแข็ง มั่นคง มีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายของครอบครัวและทีมหมอครอบครัว ตลอดจนวิสัยทัศน์
ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์....

วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์     19 



รพ.ประจวบฯ รับมอบนาฬิกาและผ้าห่ม

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 5 ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฯ

 นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบนาฬิกา จ�านวน 20 เรือน และผ้าห่ม จ�านวน 
30 ผืน จาก แพทย์หญิงสุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์ อดีตผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลประจวบคีรขีนัธ์ ท่ีห้องคลอดชัน้ 3 อาคารอบุตัเิหต-ุฉกุเฉนิ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

 นพ.ธีรพล โตพันธานนท ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพท่ี 5 และ ดร.นพ.พงษ์สวัสด์ิ รัตนแสง สาธารณสุข               
นิเทศก์ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการให้บริการของ              
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรขีนัธ์และคณะผู้บรหิารโรงพยาบาล
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559

 นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ประจวบคีรขีนัธ์ เยีย่มให้ก�าลังใจพร้อมมอบของท่ีระลึกแก่
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ผอ.รพ.ประจวบฯ เยี่ยมให้ก�าลังใจผู้ป่วย

รพ.ประจวบฯ จัด Big Cleaning Day 
“รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ บวก 5 ส.”
 นพ.ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ นพ.แพง ภิญโญโชติวงศ์ ประธานคณะกรรมการ       
5 ส. น�าทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “รวมพลัง	
พิฆาตยุงลาย	ด้วยมาตรการ	3	เก็บ	บวก	5	ส.” ภายในโรงพยาบาล
ประจวบครีขีนัธ์ ก�าจัดแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย มาตรการ 3 เก็บ บวก 5 ส. ได้แก่ 
เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่
ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องยุงลาย และเก็บน�า้ปิดให้มดิชดิหรอืเปล่ียน
ถ่ายน�า้ทกุสปัดาหไ์มใ่ห้ยงุลายวางไข ่โดยด�าเนนิการไปพรอ้มกบั 5 ส. 
(สะสาง	สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย) และขอความร่วม
มอืเจ้าหน้าท่ีให้ท�า 5 ส. ในครอบครวัและสถานท่ีท�างานอย่างต่อเน่ือง
สม�า่เสมอ พร้อมก�าชบัให้บคุลากรปฏบิตัใิห้เป็นนสัิยโดยท�าทกุวันศุกร์
ในท่ีท�างาน และกลับไปท�าท่ีบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

ปฏิบัติการแกรนด์ราวด์

    ทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม            
แกรนด์ราวด์ทบทวนการดแูลผู้ป่วยโรคตบัวายแบบผสมผสาน น�าโดย
นายแพทย์วชัรพงษ์ เหลอืงไพรัตน์ และทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร  
นักโภชนาการ นักกายภาพ พร้อมทั้งญาติผู้ป่วยที่ต้องการมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่หอผู้ป่วย อายุรกรรม  
ชั้น 3 


