
P120 : คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
ของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า  

นางสาวบุษกร  พรหมมาศ                  รพ.สต.ไก่ค า 
 
 การศึก ษาค ร้ัง น้ีเป็ นก ารศึ กษ าวิจัยกึ่ งทดลอ ง ( Quasi Experimental Research) มี
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวานที่ได้ รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ของผู้ปุวยเบาหวานที่มารับการรักษาคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบลไก่ค า และเปรียบเทียบผลของคุณภาพชีวิตก่อน -หลังได้ รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย รูปแบบงานวิจัยคร้ังน้ีมีอาสาสมัครทั้งหมด 25 คน เป็นผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มารับ
การรักษาที่คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า โดยอาสาสมัครจะได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 1 เดือน เคร่ืองมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามทั่วไป และ  แบบวัดคุณภาพชีวิตชุดย่อขององค์การอนามัยโลก WHO QOL-BREF 
(WHO,2004) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ, Paired-Samples T-test    การศึกษาพบว่า คุณภาพ
ชีวิตของผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง และหลังได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยพบว่าภายหลังได้ รับ
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย อาสาสมัครมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 
คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.003  การศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปได้ว่าการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยเป็น
เคร่ืองมือที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของคุณภาพชีวิตผู้ปุวยเบาหวานได้อย่างชดัเจนเน่ืองจากคุณภาพชีวิตที่วัด
ได้อยู่ในระดับดีเมื่อน ามาเปรียบเที่ยบผลก่อนและหลังทดลอง และรูปแบบการท ากิจกรรมมีความ
เหมาะสมต่อการดูแลผู้ปุวยเบาหวาน สามารถเป็นทางเลือกหน่ึงในกระบวนการดูแลรักษาผู้ปุวย
เบาหวานได้อีกรูปแบบหน่ึง  
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บทน า 

 ในปัจจุบันน้ีมีโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 5 โรค ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย ซึ่ง 5 โรคส าคัญดังกล่าว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  
โรคมะเร็ง และอีกหน่ึงโรคที่มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ โรคเบาหวาน จากสถานการณ์ โรคเบาหวานมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าในปี พ.ศ. 2552 ผู้ปุวย
โรคเบาหวานมีจ านวน 108 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น 422 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 และมีผู้ เสียชีวิตจาก
โรคเบาหวานจ านวน 1.5 ล้านคน นอกจากน้ียังพบว่าประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ปุวยด้วย
โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.7 เป็นร้อยละ 8.5 ซึ่งในปัจจุบันประชากรวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 11 คน ปุวย
เป็นโรคเบาหวาน 
 ปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ปุวยเป็นโรคเบาหวานถึง  4.8 ล้านคน และหลายรายเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในเวลาต่อมาการเพิ่มขึ้นของวิถีชีวิตแบบเนือยน่ิง โรคอ้วน และอายุที่มากขึ้น น ามาซึ่ง
การเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน คาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 
5.3 ล้านคนภายในปี พ.ศ.2583 ซึ่งโรคเบาหวานที่ถูกดูแลรักษาได้ไม่ดีอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น โรคไต และการถูกตัดเท้าหรือขา  โรคติดต่อเคยเป็นสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิตและทุพพลภาพทั่วโลก แต่เมื่อไม่นานมาน้ี กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ก าลังจะกลายเป็น
สาเหตุหลัก (World Health Organization,2014) มากกว่าร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตทั้งหมดใน
ประเทศไทย มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังซึ่งรวมถึงโรคเบาหวาน   ในปี พ.ศ.2559 พบว่ามีการ
เสียชีวิตที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานเป็นจ านวนประมาณ 76,000 ราย หรือมากกว่า 200 รายในแต่ละวัน
(World Health Organization,2014)  ข้อมูลจากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายคร้ังที่ 5 (NHES V) พบความชุกของโรคเบาหวานในประเทศไทยในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ.2552 เป็น ร้อยละ 8.9 ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งคาดว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
ไปเร่ือยๆ หากไม่มีการด าเนินการใดๆ ความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า คือ คนไทยที่เป็นผู้ใหญ่จ านวน 7.5 
ล้านคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคตถึง
ร้อยละ 70 (Health System Research Institute,2016) ไม่เท่าน้ันโรคน้ีส่งผลต่อจิตใจ ท าให้ เกิด
ความเครียด วิตกกังวล หงุดหงิด ท้อแท้ ซึมเศร้า ความสุขในการใช้ชีวิตลดลง และความเจ็บปุ วยยัง
ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากขึ้น  ท าให้ผู้ปุวยเบาหวานจึงมีคุณภาพชีวิตลดลงตามไปด้วย
(ชัชลิต รัตรสาร. สถานการณ์ปัจจุบันและความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการดูแลรักษาโรคเบาหวานในประเทศ
ไทย,2560)  

 โรคเบาหวานจึงเป็นโรคที่พบ ๑ ใน ๕ อันดับโรคแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ และในปี่ที่ผ่านมา
พบผู้ปุวยเบาหวานมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี จากข้อมูลพบผู้ปุวยเบาหวานในเขตพื้นที่ต าบลไก่ค า มี
จ านวน 456  คน และผู้ปุวยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไก่ค าจ านวน 40 คน ซึ่งพบว่ามีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และพบว่ามีระดับน้ าตาลในเลือดสูงเป็น
เวลานาน ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยลดลง  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปุวยจะต้องมีการจัดการตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โดย
ปัจจุบันมีการน าศาสตร์การดูแลสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลสุขภาพจ านวนมาก  เช่น 
การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค การท าสมาธิบ าบัด เป็นต้น   



 การแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหน่ึงที่เป็นลักษณะแนวสุขภาพแบบองค์
รวม โดยองค์ความรู้ที่ใช้จะเป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมกันมาแต่ในอดีตบวกกับการศึกษาวิจัย เพิ่มเติมใน
ปัจจุบัน หรือที่เราได้ยินว่า การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อมาดูแลสุขภาพ โดยส่วนใหญ่แล้วศาสตร์
การแพทย์แผนไทย เราจะมาใช้ในแง่ส ร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค หรือการฟื้นฟู  เรียกการดูแล
สุขภาพแบบ ธรรมานามัย ซึ่งประกอบด้วย กายานามัย จิตตานามัย และชีวิตานามัย  อีกด้านหน่ึงของ
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย คือ อาหารกับสุขภาพ ซึ่งในผู้สูงอายุพบว่ามีปั ญหาเร่ืองการรับประทาน
อาหารบางชนิดไม่ได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับธาตุของผู้สูงอายุคนน้ันด้วย ซึ่งตามศาสตร์แพทย์แผนไทยจะมี
ธาตุแตกต่างกันไปแต่ละคน ศาสตร์น้ีก็เป็นศาสตร์ทางการแพทย์อีกแขนงหน่ึง   นอกจากจะช่วยใน
เร่ืองการรักษาแล้ว  ยังใช้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการปูองกัน สร้างเสริมหรือการฟื้นฟู 
(รศ.ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์,หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล) ดังน้ันผู้วิจัยจึงน าปัญหาที่พบในพื้นที่มาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน โดยการ
น าศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน เพื่อท าให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและสามารถดูแลจัดการกับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการปูองกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวาน โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในการดูแล
สุขภาพ  
ของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ก่อน – หลัง ในการดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า 
3. เพื่อเป็นแนวทาง และการวางแผนการรักษาในการดูแลสุขภาพของผู้ปุวยโรคเบาหวานโดยใช้
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
รูปแบบและวิธีการวิจัย 
 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
เบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของผู้ปุวยเบาหวานที่มารับการ
รักษาคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า และเปรียบเทียบผลของคุณภาพชีวิต
ก่อน-หลังได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ กลุ่มประชากรอาสาสมัครผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า จ านวน 25 คน  
เคร่ืองมือการวิจัยและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. เครื่องมือในการท าวิจัย 
 - คู่มือการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 



 -แบบบันทึกสุขภาพประจ าวันของผู้ปุวยเบาหวาน 
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาและอาชีพ และข้อมูลประวัติ
โรคเบาหวาน ได้แก่ ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน 
 -  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL - BREF – THAI) 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม จะได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
 การตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ผู้วิจัยน าแบบวัดคุณภาพชีวิตไปทดลองใช้กับผู้ปุ วย
เบาหวาน จ านวน  30 ราย ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาทดสอบหาความเชื่อมั่นโดย
การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficients) โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นของเคร่ืองมือเท่ากับ .86 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
1. ระยะการเตรียม 
 - การวางแผนในการศึกษาและจัดท าคู่มือในการให้ความรู้ 
 - การวางแผนและจัดท าเอกสารแบบสอบถามต่างๆ 
 - การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานวิจัยกับกลุ่มเปูาหมาย  
 - ชี้แจงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับผู้เข้าร่วมวิจัย  
 
2. ระยะการด าเนินการวิจัย  
 -คัดเลือกอาสาสมัครที่ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย 
 -ชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับผู้ เข้าร่วมวิจัย จากน้ันให้
อาสาสมัครเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย 
 -ขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยท ากิจกรรมทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1  คร้ัง เป็นเวลา 1 เดือน  
 -การให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน โดยการบรรยายและแจก แผ่น
พับความรู้พร้อมแบบบันทึกประจ าวันของผู้ปุวยเบาหวานให้กลับไปบันทึกที่บ้าน   
  -กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 
เป็นเวลา 30 นาที 
  -การฝึกท าสมาธิบ าบัดให้กับผู้ปุวยเบาหวาน 30 นาที   
 
3. ระยะหลังการทดลอง 
 ผู้วิจัยสรุปและให้ค าแนะน าผู้เข้าร่วมงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ตรวจสอบ
ความถูกต้องน ามาลงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท าการลงรหัส เตรียมข้อมูลพร้อมทั้ง 
การตรวจแก้ไขให้มีความถูกต้อง และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  SPSS/PC+ (Statistical Package for The Socail Science) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ความแตกต่างกันทางสถิติของการวิจัยคร้ังน้ีก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมุติฐานของการวิจัย 
การแปรผลข้อมูล 

1. สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามคุณลักษณะของประชากร โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. เปรียบเทียบผลก่อน-หลังแบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก  
(WHOQOL - BREF – THAI) 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Paired-Samples T-test 
ผลการวิจัย 
 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
เบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการ
รักษาคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า และเปรียบเทียบผลของคุณภาพ
ชีวิตก่อน-หลังได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  ท าการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลอาสาสมัครผู้ปุวยเบาหวานที่มารับการรักษาคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไก่ค า ในช่วงเดือนธันวาคม 2562–เดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 40 คน ท าการทดลองสัปดาห์
ละ 1 คร้ัง เป็นระยะเวลา 1 เดือน รวมทั้งหมด 4 คร้ัง น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมทางสถิติ  
 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

เพศ (คน) (%) 

 ชาย 
 หญิง 

 

8 
17 

 

32 

68 

อายุ (ปี) (%) 

 40-60 
 60 ปีขึ้นไป 

 
16 
9 

 
64 
36 



 
สถานภาพ (%) 

 โสด 
 สมรส 
 หม้าย/หย่า/แยก 

 

3 
15 

7 

 

12 

60 

28 

การศึกษา (%) 

 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 

13 
8 
4 
- 
- 

 

52 
32 
16 
- 
- 

อาชีพ (คน) (%) 

 เกษตรกรรม 
 ค้าขาย/ธุรกิจ 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 อื่นๆ 

 

12 
3 
2 
8 

 

48 
12 
8 
32 

รายได้ของครอบครัว (เดือน) (%) 

 น้อยกว่า 5,000 บาท 
 5,001-10,000 บาท 
 10,001-15,000 บาท 
 15,001-20,000 บาท 
 มากกว่า 20,000 บาท 

 

8 
11 
5 
1 
- 

 
32 
44 
20 
4 
- 

ระยะเวลาที่ปุวยเป็นเบาหวาน (%) 

 น้อยกว่า 10 ปี 
 10-30 ปี 
 มากกว่า 30 ปี 

 
6 
14 
5 

 
24 
56 
20 

 



ภาวะแทรกซ้อนของโรค (%) 

  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
 พบภาวะแทรกซ้อนทางตา 
 พบภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 
 พบภาวะแทรกซ้อนทางไต 
 อื่นๆ 

 
22 
2 
1 
- 
- 

 
88 
8 
4 
- 
- 

รูปแบบการรักษา (%) 

 รับประทานยา 
 ฉีดยา 
 รับประทานยาและฉีดยา  

 

ระดับน้ าตาลในเลือด (%) 

 70-130 
 130-159 
 160 ข้ึนไป  

 
25 
- 
- 
 
 
 

18 
5 
2 

 

100 
- 
- 
 

 
72 
20 
8 

การจัดการเร่ืองอาหาร (%) 

 ปรุงอาหารเอง 
 มีญาติช่วยปรุงอาหารให้ 
 ซื้ออาหารรับประทานเอง 

 

9 
12 
4 

 
36 

48 

16 
 

การออกก าลังกาย (%) 

 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 
 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 
 5-6 คร้ัง/สัปดาห์ 
 ออกก าลังกายทุกวัน 
 ไม่ออกก าลังกายเลย 

 
14 
2 
2 
3 
4 
 

 
56 
8 
8 
12 
16 
 



 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงลักษณะทั่วไปของอาสาสมัครทั้งหมดพบว่า อาสาสมัครส่วนมากเป็น
เพศหญิง ร้อยละ 68 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 32 มีช่วงอายุส่วนมากอยู่ระหว่าง 40-60 ปี ร้อยละ 
64 ช่วงอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36 สถานภาพสมรสส่วนมาก ร้อยละ 60 สถานภาพหม้าย/
หย่า/แยก ร้อยละ 28 และสถานภาพโสดร้อยละ 12 การศึกษาส่วนมากระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
ร้อยละ 52 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 32 และการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 
16 อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  48 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ ร้อยละ 12 อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 8 รายได้ของครอบครัวต่อเดือนส่วนมาก 
รายได้ 5,001-10,000 บาท  ร้อยละ 44 รายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท  ร้อยละ 32  รายได้ 10,001-
15,000 บาท ร้อยละ 20 และรายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 4 ระยะเวลาที่ปุวยเป็นเบาหวาน
ส่วนมาก  10-30 ปี ร้อยละ 56 ระยะเวลาที่ปุวยเป็นเบาหวาน  น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 24 และ
ระยะเวลาที่ปุวยเป็นเบาหวาน มากกว่า 30 ปี ร้อยละ 20 การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ส่วนมากไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 88 พบภาวะแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ 8 และพบภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ร้อย
ละ 4 รูปแบบการรักษา อาสาสมัครส่วนมากรักษาโดยการรับประทานยา ร้อยละ 100 ระดับน้ าตาลใน
เลือดส่วนมาก 70-130 ร้อยละ 72 ระดับน้ าตาลในเลือด 130-159 ร้อยละ 20 และระดับน้ าตาลใน
เลือด 160 ข้ึนไป ร้อยละ 8 การจัดการเร่ืองอาหาร ส่วนมากมีญาติช่วยปรุงอาหารให้ ร้อยละ 48 ปรุง
อาหารเอง ร้อยละ 36 และซื้ออาหารรับประทานเอง ร้อยละ 16 การออกก าลังกายส่วนมาก  1-2 คร้ัง/
สัปดาห์ ร้อยละ 56 ไม่ออกก าลังกายเลย ร้อยละ 16 ออกก าลังกายทุกวัน ร้อยละ 12 ออกก าลังกาย 3-
4 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 8 และออกก าลงกาย 5-6 คร้ัง/สัปดาห์  ร้อยละ 8 วิธีการมาพบแพทย์โดย
ส่วนมากญาติพามา ร้อยละ 72 และมาพบแพทย์มาด้วยตนเอง ร้อยละ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการมาพบแพทย์ (%) 

 ญาติพามา 
 มาด้วยตนเอง 

 

 

18 

7 

 

72 
28 



ตารางที่ 4.2 ผลก่อนและหลังการทดลองคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  

คุณภาพชีวิตด้านต่างๆ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

P-value 
 ̅ SD  ̅ SD 

1. ด้านร่างกาย 26.52 4.483 28.56 4.216 0.003 
2. ด้านจิตใจ 21.64 1.817 23.56 1.602 0.007 
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 8.84 1.519 11.04 1.541 0.000 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 30.64 2.580 32.4 1.732 0.000 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 5.68 1.069 6.40 1.118 0.003 
 
จากตารางที่ 4.2 แสดงผลก่อนและหลงัการทดลองคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย พบว่าก่อนและหลังการทดลองมีระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
เบาหวานโดยรวมมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.003 ซึ่งแปลผลออกมาอยู่ในระดับดี  คุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกายมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.003 คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.007 คุณภาพ
ชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 และคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 ดังน่ันการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นเคร่ืองมือที่มีผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของคุณภาพชีวิตผู้ปุวยเบาหวานได้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มทดลองมี
คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งท าให้คุณภาพ
ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี 
การอภิปลายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย ของผู้ปุวยเบาหวานที่มารับการรักษาคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ สามารถน ามาอภิปลายผลได้ดังน้ี งานวิจัยคร้ังน้ีมีอาสาสมัครทั้งหมด 
25 คน อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ร้อยละ 68 สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 1 เดือน 
รวมทั้งหมด 4 คร้ัง ในแต่ละสัปดาห์จะให้อาสาสมัครท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย ดังน้ี การให้ความรู้เร่ืองการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน การออกก าลังด้วยท่าฤาษีดัด
ตน 15 ท่า และการท าสมาธิบ าบัด  ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณกิติศักดิ์   รุจิกาญจนรัตน์และ
คณะ (2561) ซึ่งศึกษาการประยุกต์โปรแกรมการน าศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ปุวยเป็นโรคเบาหวาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีอาสาสมัคร  จ านวน  25  
คน อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.0 แต่ขัดแย้งกันกับรูปแบบการวิจัยในขั้นตอนที่  2 น า
แผนไปปฏิบัติ (Act) ด าเนินการตามแผน จ านวน 6 คร้ังๆ ละ  2 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ  1  คร้ัง เป็นเวลา 
6 เดือน การวิจัยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยแบบคุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL - BREF 
– THAI) สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณประภา พิทักษาการ (2555) ซึ่งศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ปุวย
เบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยแพทย์แผนไทยชุดหลักธรรมานามัย ,คุณกิติศักดิ์   รุจิกาญจน
รัตน์และคณะ (2561) ซึ่งศึกษาการประยุกต์โปรแกรมการน าศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการ



ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายทุี่ปุวยเป็นโรคเบาหวาน จังหวัดเพชรบุรี,ดร. ปัฐยาวัชรปรากฏผล 
(2558) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคเร้ือรังที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ปุวยโรคเร้ือรัง และคุณกานดา กาญจนโพธิ์  และคณะ (2554.)  ได้ศึกษาความปวด 
ความสามารถในการท ากิจกรรม คุณภาพชีวิต ก่อนและหลังการฉีดยาเข้าไขกระดูกสันหลังในผู้ที่มี
อาการปวดหลังส่วนล่า ซึ่งมีการใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลก ( WHOQOL - 
BREF – THAI) เช่นเดียวกัน กิจกรรมที่ใช้ในการท าวิจัยในคร้ังน้ี การให้ความรู้เร่ืองการรับประทาน
อาหารตามธาตุเจ้าเรือน การออกก าลังด้วยท่าฤาษีดัดตน 15 ท่า และการท าสมาธิบ าบัด  ซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณประภา พิทักษาการ (2555) ซึ่งศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ปุวยเบาหวานที่ได้ รับ
การส่งเสริมสุขภาพ ด้วยแพทย์แผนไทยชุดหลักธรรมานามัย โดยมีรูปแบบกิจกรรมคือ กายานามัย กาย
บริหารท่าฤๅ ษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า จิตตานามัย ฝึกสมาธิ สวดมนต์ภาวนาคาถาชินบัญชร เดินจงกรม 
สงบจิตใจ วันละ 15 นาที และชีวิตานามัย การรักษาศีล 5 การพักผ่อนให้เพียงพอ การรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณกิติศักดิ์  รุจิกาญจนรัตน์และคณะ (2561) ซึ่งศึกษาการประยุกต์
โปรแกรมการน าศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ปุวยเป็น
โรคเบาหวาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมดังน้ี คร้ังที่ 1 เพื่อสร้างความรู้เร่ืองอาหารตามธาตุเจ้าเรือน 
ด้วยการ บรรยายประกอบสไลด์ โมเดลอาหาร แจกแผ่นพับ และติดปูายรณรงค์  กิจกรรมคร้ังที่  2 เป็น
กิจกรรมกระตุ้น คร้ังที่ 1 กลุ่มตัวอย่างน าอาหารที่ตนเองรับประทานเป็นประจ ามาร่วมกันอภิปรายกลุ่ม  
วิเคราะห์  และหาแนวทางการแก้ปัญหา กิจกรรมคร้ังที่  3 กิจกรรมท าน้ าผักและผลไม้ตามธาตุเจ้าเรือน 
กิจกรรมคร้ังที่ 4 กิจกรรมการดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  โดยการท าฤๅษีดัดตนพื้นฐาน 
15 ท่า กิจกรรมคร้ังที่ 5 เป็นกิจกรรมกระตุ้น คร้ังที่ 2 กลุ่มตัวอย่างฝึกปฏบิัติการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
ร่วมกันหาตัวแบบที่ดีในกลุ่มตัวอย่าง อภิปรายกลุ่มร่วมกัน และกิจกรรมคร้ังที่  6 กิจกรรมการดูแล
ตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  โดยการปฏิบตัิการนวดด้วยตนเอง บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ 
ผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า ก่อนและหลังการทดลองมีระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวานโดยรวมมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.003 ซึ่งแปลผลออกมาอยู่ในระดับดี ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณประภา พิ
ทักษาการ (2555) ซึ่งศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยแพทย์แผนไทย
ชุดหลักธรรมานามัย ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 
คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ขัดแย้งกันกับคุณภาพชีวติของผู้ปุวยเบาหวานที่ถูกส่ง
ต่อสู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่รูปแบบการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยใน
การส่งเสริมผู้ปุวยเบาหวานมีความเหมาะสมต่อการใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ปุวยเบาหวานเป็น
อย่างยิ่ง 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการให้บริการ วางแผนพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่ผู้ปวุยโรคเบาหวาน วางแผนรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตน เพื่อให้ด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

2. ผลการวิจัยโดยการใช้แบบประมาณคุณภาพชีวิต สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ปุวยควบคู่กับการรักษาพยาบาล 
 
 



ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาผลการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ ไม่ได้ รับการรักษาโดยการ
 ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแต่ได้รับการรักษาตามปกติของอาสาสมัคร 
        2. การวิจัยในอนาคตควรมีจ านวนอาสาสมัครที่มากขึ้น ซึ่งอาจท าให้เห็นผลการรักษาที่ชัดเจน 
 3. การวิจัยในอนาคตควรมีการเพิ่มเคร่ืองมือ ตัวแปรที่มากขึ้น 
 4. การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งเฉพาะผู้ปุวยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ต าบลไก่ค าเท่าน่ัน หากต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวานในเขตพื้นที่ต าบลไก่ค าให้ดีขึ้น
 ควรท าการทดลองผู้ปุวยเบาหวานในกลุ่มที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วย  
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