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บทคัดยอ
บทนำ:

โรคเบาหวานเปนโรคทีเ่ ปนปญหา 5 อันดับแรก ของอำเภอเมือง จังหวัดแพรมาโดยตลอด และทำให
เกิดภาวะแทรกซอนทางไตเพิม่ มากขึน้ จากการตรวจสุขภาพประจำป พ.ศ.2555 ของผปู ว ยเบาหวาน
ทัง้ หมดในเขตอำเภอเมือง พบไมโครอัลบูมนิ ในปสสาวะผิดปกติรอ ยละ 39.8 โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล แมหลาย เปนเครือขายของโรงพยาบาลแพร พบไมโครอัลบูมนิ ในปสสาวะผิดปกติ
รอยละ 61.3 ซึง่ มากทีส่ ดุ ในเครือขายโรงพยาบาลแพร
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในผูปวยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนทางไต
แตเริม่ แรก (microalbuminuria)
วิธกี ารศึกษา : การศึกษาเชิงทดลองในชุมชน (community intervention study)ศึกษาผูปวยเบาหวานที่มีผล
ไมโครอัลบูมนิ ในปสสาวะผิดปกติ เดือน สิงหาคม 2555-เมษายน 2556 คัดเลือกผปู ว ยเบาหวาน
ทีม่ ผี ลไมโครอัลบูมนิ ในปสสาวะผิดปกติตงั้ แต นอยกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตรถึง 100 มิลลิกรัมตอลิตร
คัดเลือกกลมุ ตัวอยางแบบสมุ (เลือกจากเลขลำดับผปู ว ยทีม่ เี ลขลำดับเปน เลขค)ู โดยผปู ว ยเบาหวาน
มารับบริการทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแมหลาย เปนกลมุ ทดลอง สวนกลมุ ควบคุมเปนผปู ว ย
ทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลน้ำชำ ซึง่ มีเกณฑคดั เลือกแบบเดียวกัน ไมศกึ ษา
ในผปู ว ยทีเ่ ปนโรคไต, มีอาการทางไตอืน่ ๆ และรับประทานยาทีม่ ผี ลตอไต เชน ยาลดการอักเสบ
และแกปวด (NSAID)
ผลการศึกษา: กลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม กลมุ ละ 30 ราย มีสดั สวนเพศหญิงตอเพศชาย 2:1 ความดันโลหิต
อยใู นระดับปกติ ระยะเวลาเปนเบาหวาน กลมุ ทดลองมีระยะเวลาเปนเบาหวานนอยกวาและระดับ
น้ำตาลในเลือดยอนหลัง 1 เดือน กลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทั้ง 2 กลุมไดรับประทานยาเบาหวานและยากลุมยับยั้งการสรางฮอรโมนแองจิโอเทนซิน (ACEI)
ใกลเคียงกันทัง้ 2 กลมุ ไมไดรบั ประทานยากลมุ ยับยัง้ การสรางฮอรโมนแองจิโอเทนซิน ระดับขนาด
สูงสุดเกือบทัง้ หมดทัง้ 2 กลมุ ไมไดรบั ประทานยากลมุ ขัดขวางการจับตัวรับแอนจิโอแทนซิน (ARB)
เกือบทัง้ หมด ภายหลังการใหการแลกเปลีย่ นเรียนรู กลมุ ทดลองมีระดับฮีโมโกลบิน เอ วันซี (HbA1C)
*กลมุ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแพร
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ลดลง สวนกลุมควบคุมเพิ่มขึ้น กลุมควบคุมมีคาไตรกลีเซอไรดเพิ่มขึ้นชัดเจนแตในกลุมทดลอง
ลดลง ระดับแอล ดี แอล (LDL) เปลี่ยนแปลงลดลงทั้ง 2 กลุม คาไมโครอัลบูมินในปสสาวะ
กอนทดลอง ทัง้ 2 กลมุ มีความแตกตางกัน โดยกลมุ ทดลอง สวนใหญ มีคา ไมโครอัลบูมนิ ในปสสาวะ
ระดับนอยกวา 20มิลลิกรัมตอลิตร สวนกลมุ ควบคุมสวนใหญระดับ 50 มิลลิกรัมตอลิตร หลังทดลอง
กลุมทดลองสวนใหญ มีผลตางของระดับไมโครอัลบูมินในปสสาวะที่ดีขึ้นมากกวากลุมควบคุม
การเปลีย่ นแปลงของไมโครอัลบูมนิ ในปสสาวะ ของผปู ว ยกลมุ ทดลอง เปลีย่ นกลับเปนปกติรอ ยละ
43.3 สวนกลมุ ควบคุมเปลีย่ นกลับไดรอ ยละ 16.7 ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p = 0.024) แตการเปลีย่ นกลับจาก Trace เปน ปกติ ในกลมุ ทดลองมีรอ ยละ 50.0 สวนกลมุ ควบคุม
มีรอ ยละ 42.9 ซึง่ มีแนวโนมดีขนึ้
ผปู ว ยเบาหวานทีร่ บั การรักษาที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแมหลาย ทีไ่ ดรบั การแลกเปลีย่ น
เรียนรใู นดานการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตอง ทัง้ ดาน อาหาร การออกกำลังกาย การจัดการดานอารมณ
(3 อ.) และการลด ละ เลิก การสูบบุหรีแ่ ละแอลกอฮอล (2 ส.) พบวา ผลไมโครอัลบูมนิ ในปสสาวะ
ผิดปกติกลับมาเปนปกติไดดขี นึ้ และการเปลีย่ นกลับจาก Trace เปนปกติไดดขี นึ้ ดังนัน้ เจาหนาที่
ผดู แู ลผปู ว ยเบาหวานควรพิจารณาจัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู ในดานการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตองใหกบั
ผปู ว ยเบาหวานเพือ่ ปองกันและทำใหภาวะแทรกซอนตางๆ ลดลง
ผปู ว ยเบาหวาน, การแลกเปลีย่ นเรียนร,ู 3อ.2ส., ภาวะแทรกซอนทางไตแตเริม่ แรก, ระดับไมโครอัลบูมนิ ในปสสาวะ

Abstract
Background: Diabetes is still one of the major health problems in Ampur Muang Phrae and its’ important
squelae is renal involvement. In 2011, of all diabetic patients in the region, 39.8% have been
found renal impairment of which 61.3% registered at Mae Lhai primary care center.
Objectives: To study the effectiveness of Knowledge sharing program in diabetic patients with early
renal impairment
Study design: Community intervention study. The population was patients who were found proteinuria from
trace to +3 during December 2011-December 2013. The intervention group was randomly
selected from patients who registered at Mae Lhai primary care center while the control
group was patients who received standard treatment at Nam Chum primary care center
where locate nearby. The exclusion criteria were current renal disease, other nephrotic
disease and using NSAIDS.
Results:
The samples in both intervention and control group are 30. The proportion of male to female
is 2:1. Blood pressure of the samples was within normal limit. The duration of being diabetes
was shorter in the intervention group while the baseline blood sugar was higher in the control
group. Baseline urine micro albumin in the control group was 2+ while that in the intervention
group was trace. ACEI were prescribed in both group and in similar doses and were not
reached the maximum doses. Most of the samples in both groups were not prescribed ARB.
After the Knowledge sharing program, better control plasma glucose has been demonstrated
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in the intervention group. The level of blood triglyceride in control group was increase while
the intervention group was reduced. However, serum cholesterol in both group after the
intervention was not different. After the program, the level of micro albuminuria was significantly
different between the intervention and the control. In the intervention group, urine microalbumin
has changed to negative 43% while in the control group the figure was 16.7% (p = 0.024).
However, the conversion from trace to negative microalbuminuria was presented in both
groups.
Conclusions: Diabetic patients registered at Mae Lhai primary care center who participated the Knowledge
sharing the program can improve their renal functions. The program encouraged self-care
behavior in terms of appropriate food, exercise, mental, smoking and alcohol cessations.
Therefore, health care professionals should promote the Knowledge sharing program with
the standard treatment to enhance the quality of diabetic care in the primary care settings.
Keywords:
Diabetic patients, Knowledge sharing, food exercise mental smoking and alcohol cessations,
Microalbuminuria, Level of urine microalbumin

บทนำ
โรคเบาหวานเปนโรคเรือ้ รังทีม่ คี วามสำคัญ นอกจาก
เปนโรคที่ไมทราบสาเหตุหรือเกิดจากกรรมพันธุแลว
ยังเปนโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรมสุขภาพ คือ กินอาหาร
ที่ ไ ม ถู ก ต อ ง กิ น หวานจั ด มั น จั ด เค็ ม จั ด ขาดการ
ออกกำลังกาย ภาวะอารมณไมปกติและปจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ
เชน อวน ดืม่ เหลา สูบบุหรี่ ดังนัน้ การปลูกฝงพฤติกรรม
ที่ถูกตอง ใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามจนเปน
ปกติ ข องชี วิ ต เป น การทำให ผู ป ว ยลดและป อ งกั น
การเกิดภาวะแทรกซอน ทั้งโรคหัวใจขาดเลือด โรค
หลอดเลือดสมองใหญและโรคไตวาย โดยเฉพาะโรค
ไตวาย ถาลดการปวยโรคไตวายลงได จะสามารถลด
คาใชจายลงไดถึง 637.5 ลานบาทตอป และสงผลตอ
แผนการบริการ (Service Plan) สามารถ ลดตึก ลดคน
ลดการลงทุน ในระดับ ตติยภูมิ ได จึงเสนอใหสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกแหง เรงรัดลดระดับความรุนแรง
ของโรค ตามกลไก 3 อ. (อาหาร การออกกำลังกาย
และการจัดการกับอารมณ) และ 2ส. (การลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่และแอลกอฮอล)(1) ในปจจุบันความชุก
ของโรคเบาหวานทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ประมาณการวา
โรคเบาหวานจะเพิม่ จาก รอยละ 2.8 ป 2553 เปนรอยละ
4.4 ในป 2573 และจากขอมูลการศึกษาของ Inter ASIA

ป พ.ศ. 2543 ในประชากรอายุตั้งแต 35 ป ขึ้นไป
พบวา ความชุกของโรคเบาหวานเทากับรอยละ 9.6(2)
และประเทศไทยโรคเบาหวานพบประมาณรอยละ 9.6
ของประชากรอายุ 35 ป ขึ้ น ไป และพบโรคไตจาก
เบาหวาน ประมาณรอยละ 30-50 และจากการสำรวจ
ในประเทศไทย พบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี
ภาวะแทรกซอนทางไตแตเริม่ แรก (microalbuminuria)
รอยละ 18.7-43.5 และโรคไตจากเบาหวาน เปนสาเหตุ
อันดับหนึ่งของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย(3)
จังหวัดแพรมจี ำนวนผปู ว ยเบาหวานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทุกป
โดยมีอัตราปวยผูปวยนอกตั้งแต ป พ.ศ. 2552-2555
ดังนี้ 3363.41, 3576.95, 3476.84 และ 3924.11
ตอแสนประชากร(4) สำหรับอำเภอเมืองแพรโรคเบาหวาน
เปนปญหาสำคัญ ลำดับที่ 2 รองจากโรคความดัน
โลหิตสูงมาตลอด โดยมีอัตราปวยผูปวยนอก ตั้งแตป
2552-2555 ดังนี้ 2671.21, 4892.36, 5959.50(4) และ
6182.5 ตอแสนประชากร(5) และมีผปู ว ยเบาหวานในเขต
อำเภอเมืองแพร ทีม่ ภี าวะแทรกซอนทางไตมารับบริการ
ที่โรงพยาบาลแพรเพิ่มมากขึ้น จากจำนวน 527 คน
ในป พ.ศ.2551 เปน 675 คนในป พ.ศ.2555(5)
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ของการจั ด การระบบการดู แ ลผู ป ว ยเบาหวาน คื อ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ใหผปู ว ยคงพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เพื่อให
ระดับน้ำตาลอยูในเกณฑปกติและลดภาวะแทรกซอน
โดยผู ป ว ยต อ งได รั บ การจั ด การความรู ด ว ยวิ ธี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู จากประสบการณจริงของผูปวย
ดวยกันเองในการเสริมความรู ความเขาใจและกระตนุ
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการดูแลตนเอง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา(10) ดังนัน้ ผูวจิ ัยจึงเห็น
ความสำคั ญ ของการศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการ
แลกเปลีย่ นเรียนรขู องผปู ว ยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซอน
ทางไตแตเริ่มแรก (microalbuminuria) เพื่อเปนการ
กระตนุ สรางความตระหนักในการดูแลตนเองเพือ่ ปองกัน
และชะลอการเกิดภาวะไตเสือ่ มของผปู ว ย ชวยใหผปู ว ย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ลดภาระทางดานเศรษฐกิจของ
ครอบครัว โรงพยาบาลและประเทศชาติ โดยการใช 3 อ.
2 ส. ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขไดใชเปนแนวทางในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีด่ ขี องผปู ว ย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นผู ป ว ยเบาหวานที่ มี ภ าวะ
แทรกซ อ นทางไตแต เ ริ่ ม แรก (microalbuminuria)
ที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล
แมหลาย อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร และนำผลการวิจยั
ทีไ่ ดมาปรับใชเปนแนวทางในการสงเสริม ปองกันหรือ
การชะลอการเสือ่ มของไตเพือ่ ปองกันการเปนโรคไตวาย
เรือ้ รังระยะสุดทายของผปู ว ยเบาหวานและชวยใหผปู ว ย
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

จากการตรวจสุขภาพประจำป พ.ศ.2555 ของ
ผปู ว ยเบาหวานในเขต อำเภอเมืองแพร พบวาไดรบั การ
ตรวจไมโครอัลบูมินในปสสาวะจำนวน 4,187 คน
(ร อ ยละ 88.43 ของผู ป ว ยเบาหวาน) พบผิ ด ปกติ
จำนวน 1,665 คน (รอยละ 39.77 ของการตรวจทัง้ หมด)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแมหลาย เปนสถาน
บริการเครือขายของโรงพยาบาลแพร โดยมีแพทยและ
พยาบาลเวชปฏิบัติทีปฏิบัติงานรักษาพยาบาลชุมชน
กลมุ งานเวชกรรมสังคมเปนผใู หการดูแลรักษาเดือนละ
1 ครัง้ โดยดูแลรักษาผปู ว ยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซอน
หรือมีปญ
 หาซ้ำซอน และมีพยาบาลเวชปฏิบตั งิ านบริการ
สุ ข ภาพชุ ม ชนเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารประจำ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลแมหลาย มีผปู ว ยเบาหวานทัง้ หมด
จำนวน 201 คน ไดรบั การตรวจประจำปเพือ่ หาภาวะ
แทรกซอน จำนวน 137 คน คิดเปนรอยละ 68.16 พบ
ไมโครอัลบูมินในปสสาวะ ผิดปกติจำนวน 84 คน
(รอยละ 61.31) ซึง่ สูงสุดในเครือขาย(6) โปรตีนหรือไขขาว
ในปสสาวะ (Albumin) เปนตัวทีช่ บี้ ง วาผปู ว ยเบาหวาน
เกิ ด โรคแทรกซ อ นทางไตแล ว (7) Salah และคณะ
ใหความสำคัญกับระดับโปรตีนที่ออกมากับปสสาวะ
ในเรื่ อ งภาวะแทรกซ อ นทางไตแต เ ริ่ ม แรกในผู ป ว ย
เนื่องจากผูปวยเบาหวานที่ตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ
สัมพันธกบั อัตราการตายทีม่ ากกวากลมุ ผปู ว ยเบาหวาน
ที่ตรวจไมพบโปรตีนในปสสาวะถึง 40 เทา(8) อาการ
ทางคลินกิ ทีต่ รวจพบระยะแรก คือ ภาวะแทรกซอนทาง
ไตแตเริม่ แรก ซึง่ การตรวจพบภาวะแทรกซอนทางไต
แตเริม่ แรก เปนระยะทีจ่ ะทำการปองกันการเสือ่ มของไต
ไดผลดีทสี่ ดุ (9) สมาคมโรคไตใหผปู ว ยเบาหวานไดรบั การ
ดูแลดานตางๆ แบบองครวมเพือ่ ชะลอการเสือ่ มของไต
ทั้ ง ฮีโ มโกลบิล เอ วัน ซี, ระดับน้ำตาลในเลือดทั้ง
กอนและหลังรับประทานอาหาร, ระดับความดันโลหิต,
แอลดีแอลและไตรกลีเซอไรด(9)
สถานบริการสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลแพร
ไดดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปใหกบั ผปู ว ยเบาหวาน
เปนประจำทุกปและพบวา จำนวนผูปวยเบาหวานที่มี
อาการผิดปกติทางไตเพิ่มมากขึ้น จึงใชแนวคิดของ
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ที่ใหใชแนวคิดสำคัญ

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
ศึกษาผปู ว ยเบาหวานทีม่ ผี ล Urine micro albumin
ผิดปกติตงั้ แต Trace – 3+ และ Creatinine นอยกวา
หรือเทากับ 1.5 ทีม่ ารับบริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลแมหลาย อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ระหวาง
เดื อ นสิ ง หาคม 2555–เมษายน 2556 โดยใช แ บบ
สัมภาษณ ขอมูลที่เก็บรวบรวม ไดแก ขอมูลทั่วไป
การรับประทานยาเบาหวาน ยากลมุ ACE-I, ARBs และ
ผล yearly คำนวณ กลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม
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สำเร็จรูป stata vertion 11 โดยใชอำนาจการทดสอบ
ทางสถิ ติ (power) 90% และความเชื่ อ มั่ น 0.05
เปรียบเทียบผลระหวางกลมุ ศึกษาและกลมุ เปรียบเทียบ
โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง วิ เ คราะห Exact probability test,
Wilcoxon rank-sum test โดยทัง้ 2 กลมุ ไดความรู
เรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนตางๆ, ผูปวย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนทางไต และเรื่องอาหาร
สำหรับผปู ว ยโรคเบาหวาน และมีภาวะแทรกซอนทางไต
การออกกำลั ง กายที่ เ หมาะสมและสม่ำ เสมอรวมทั้ ง
การจัดการกับอารมณโดยเฉพาะการจัดการความเครียด
(3.อ.) การลด ละ เลิก การสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ เครือ่ งดืม่
ที่มีแอลกอฮอล (2.ส.) สวนกลุมทดลองเพิ่มกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู จำนวน 2 ครั้ง หางกันครั้งละ
1 เดือน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู ครัง้ ที่ 1
1. จัดกลุมตามสะดวก จำนวน 3 กลุม กลุมละ
10 คน
2. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรอู ยางงาย ระหวาง
สมาชิกในกลมุ ในประเด็น 3อ.2ส.
3. สรุปประเด็น จากขอตกลงรวมกันของสมาชิก
กลมุ เพือ่ นำไปปฏิบตั ิ
การแลกเปลีย่ นเรียนรู ครัง้ ที่ 2
1. สมาชิกเขากลุมเดิม ติดตามพฤติกรรมของ
สมาชิกแตละคนในกลุม ตามขอตกลงที่ใหไวรวมกัน
ในครัง้ ที่ 1
2. ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพิ่มเติมใน
ประเด็นที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามขอตกลงครั้งที่ 1
และเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ที่ ยั ง ไม ค รอบคลุ ม 3อ.2ส.
เพือ่ นำไปปฏิบตั ติ ามขอตกลงตอไป
และหลังจากการแลกเปลีย่ นเรียนรู ครัง้ ที่ 2 อีก 3 เดือน
มีการประเมินผลทัง้ 2 กลมุ โดยการตรวจ ปสสาวะหา
ไมโคร อัลบูลมิน

ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ เรียนจบชั้นประถมศึกษา
อาชีพกลุมทดลองสวนใหญ รับจางสวนกลุมควบคุม
ทำเกษตรกรรม มีรายไดตอ ครอบครัว เดือนละ 1,0005,000 บาท และอยูกับครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิก
มากกวา 3 คน ไดรบั การดูแลจากคนในครอบครัวและ
ค า ความดั น โลหิ ต (systolic)กลุ ม ทดลองส ว นใหญ
มากกวา 140 mm Hg กลมุ ควบคุมอยรู ะหวาง 121-139
mm Hg สวน diastolic นอยกวา 80 mm Hg คาดัชนี
มวลกาย สวนใหญ กลมุ ทดลอง คาดัชนีมวลกายปกติ
(18.5-22.9 กก/ม2) กลมุ ควบคุมมีคา ดัชนีมวลกายนอย
(< 18.5กก/ม2) สวนระยะเวลาทีเ่ ปนเบาหวาน ทัง้ 2 กลมุ
มีความแตกตางกันโดยกลุมทดลองมีระยะเวลาการ
เปนเบาหวาน เฉลีย่ 5.7 ป ซึง่ นอยกวากลมุ ควบคุมทีม่ ี
ระยะเวลาการเปนเบาหวานเฉลี่ย 8 ป ระดับน้ำตาล
ในเลือดยอนหลัง 1 เดือน ทัง้ 2 กลมุ มีความแตกตางกัน
โดยกลุมทดลองมี ระดับน้ำตาลกอนอาหารมากกวา
130 mg/dl หรือระดับน้ำตาลหลังอาหารมากกวา 180
mg/dl ซึ่งมากกวากลุมควบคุมที่มี ระดับน้ำตาลกอน
อาหาร 71-130 mg/dl หรือระดับน้ำตาลหลังอาหาร
141-180 mg/dl (ตารางที1่ )
การรับประทานยาทัง้ 2 กลมุ ไมมคี วามแตกตางกัน
โดยทั้ง 2 กลุมไดรับประทานยาเบาหวานและยากลุม
ACE-I เหมือนกัน แตยากลมุ ACE-I ไมไดรบั ประทาน
ขนาดสูงสุดและไมมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาทั้งกอน
และหลังการทดลอง สวนการรับประทานยากลมุ ARBs
สวนใหญทงั้ 2กลมุ ไมไดรบั ประทาน
ผลการตรวจเลือดประจำป ผล HbA1C กอน
ทดลอง ทัง้ 2 กลมุ สวนใหญ มีคา เฉลีย่ 8.0 แตหลัง
ทดลอง คา HbA1C ทัง้ 2 กลมุ แตกตางกัน โดยกลมุ ทดลอง
ลดลงจากเดิม คาเฉลี่ย 7.4 สวนกลุมควบคุมเพิ่มขึ้น
คาเฉลีย่ เปน 8.2 สวนผลตรวจเลือดอืน่ ไมแตกตางกัน
(ตารางที่ 2)

ผลการศึกษา
ตั ว อย า งทั้ ง หมดจำนวน 60 ราย โดยเป น
กลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม กลมุ ละ 30 ราย มีสดั สวน
เพศหญิ ง ต อ เพศชาย 2:1 อายุ อ ยู ใ นช ว งวั ย ทำงาน
โดยกลมุ ทดลองมีอายุมากกวากลมุ ควบคุมและสมรสแลว
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ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
ขอมูลทัว่ ไป
ระยะเวลาทีเ่ ปนเบาหวาน (ป)
<5
5-10
> 10
เฉลีย่ ( SD)
ระดับน้ำตาลในเลือดยอนหลัง 1 เดือน (mg/dl)
FBS < 70หรือPPG < 140
FBS 71-130 หรือ PPG141-180
FBS > 130 หรือPPG > 180

กลมุ ทดลอง (n = 30)

กลมุ ควบคุม (n = 30)

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

13
14
3
5.7

43.3
46.7
10.0
( 0.8)

8
16
6
8.0

26.7
53.3
20.0
( 0.8)

0
13
17

0.0
43.3
56.7

3
20
7

10.0
66.7
23.3

p-value

0.049
0.003

ตารางที่ 2 ผลการตรวจเลือดของกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
ขอมูลผล Lab
คาHbA1C mg% (กอน)
<7
≥7
เฉลีย่ ( SD)
คาHbA1C mg% (หลัง)
<7
≥7
เฉลีย่ ( SD)

กลมุ ทดลอง

กลมุ ควบคุม

p-value

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

11
19
8.0

36.7
63.3
( 1.8)

7
23
7.9

23.3
76.7
( 1.6)

0.873

11
18
7.4

37.9
62.1
( 1.3)

7
23
8.2

23.3
76.7
( 1.7)

0.042

คา Urine micro albumin กอนการทดลอง
ทัง้ 2 กลมุ มีความแตกตางกัน โดยกลมุ ทดลอง สวนใหญ
มีคา Urine micro albumin ระดับ Trace สวนกลมุ
ควบคุมสวนใหญ ระดับ 2+ หลังทดลอง
กลุมทดลอง สวนใหญมีผลตางที่ดีขึ้นมากกวา
กลมุ ควบคุมและทำใหการเปลีย่ นแปลงของ Urine micro
albumin ของกลมุ ทดลองเปลีย่ นกลับเปน ผล Negative

ได ม ากกว า กลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p = 0.024)และการเปลีย่ นกลับจากTrace เปน Negative
ของกลมุ ทดลอง รอยละ 50.0 สวนกลมุ ควบคุม รอยละ
42.9 ซึง่ มีแนวโนมดีขนึ้ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผล Urine micro albumin (UMA) ของกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
ผล UMA
ระดับ UMA (กอน)
Trace
1+
2+
3+
ระดับ UMA (หลัง)
Negative
Trace
1+
2+
3+
ผลตางของ UMA กอนและหลัง
ลดลง 4 ระดับ
ลดลง 3 ระดับ
ลดลง 2 ระดับ
ลดลง 1 ระดับ
เทาเดิม
เพิม่ ขึน้ 1 ระดับ
เพิม่ ขึน้ 2 ระดับ
การเปลีย่ นแปลง
เปลีย่ นแปลงเปน Negative
คงความผิดปกติอยู
การเปลีย่ นกลับจาก Trace เปน Negative
เปลีย่ น
ไมเปลีย่ น

กลมุ ทดลอง

กลมุ ควบคุม
รอยละ

p-value

จำนวน

รอยละ

จำนวน

17
7
4
2

56.7
23.3
13.3
6.7

7
5
10
8

23.3
16.7
33.3
26.7

0.013

13
5
5
5
1

44.9
17.2
17.2
17.2
3.5

5
4
6
8
7

16.7
13.3
20.0
26.7
23.3

0.060

0
3
4
11
1
8
2

0.0
10.3
13.8
37.9
3.5
27.6
6.9

1
1
4
10
5
4
5

3.3
3.3
13.3
33.4
16.7
13.3
16.7

0.574

13
17

43.3
56.7

5
25

16.7
83.6

0.024

8
8

50.0
50.0

3
4

42.9
57.1

0.556

วิจารณ
นำไปสูการปฏิบัติ พฤติกรรมที่ดีอยูแลวของผูปวยจะ
คงอยู สวนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตางๆ ในดาน
3อ.2ส. ผูปวยตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นใหถูกตอง
ซึง่ การแลกเปลีย่ นเรียนรดู งั กลาว สงผลใหกลมุ ทดลอง
มีการเปลีย่ นแปลงของ Urine micro albumin ทีผ่ ดิ ปกติ
เปลี่ ย นกลั บ สู ภ าวะปกติ ไ ด ม ากกว า กลุ ม ควบคุ ม ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
ทีใ่ หใชการจัดการระบบการดูแลผปู ว ยเบาหวาน โดยการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ใหระดับน้ำตาลอยใู น

ผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนทางไตแต
เริ่มแรก (Microalbuminuria) ตั้งแต Traceถึง 3+
หลังจากไดมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู ดวย 3 อ.2 ส.ทำให
คาการเปลีย่ นแปลงของ Urine micro albumin ของ
กลมุ ทดลอง เปลีย่ นกลับเปน ผล Negative ไดมากกวา
กลุมควบคุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.024)
ซึ่ ง การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากสมาชิ ก กลุ ม ที่ มี ก าร
ชวยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณที่ดี ๆ ทำใหการ
เรียนรูของกลุมสำเร็จ และสามารถสรุปความรูที่ได
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ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวัน ทำใหผลHbA1C หลังทดลอง
นอยกวากลมุ ควบคุม สงผลใหการเปลีย่ นแปลง คา Urine
micro albumin ของ 2 กลมุ แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ

เกณฑปกติและลดภาวะแทรกซอน โดยผปู ว ยเบาหวาน
ตองไดรับการจัดการความรู ดวยวิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรจู ากประสบการณจริงของผปู ว ยดวยกันเอง ในการ
เสริมความรู ความเขาใจ และกระตนุ ใหเกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมหรือการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรั ก ษา (10) และการดู แ ลแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข อง
ผูปวยดวยกันเองเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุน
ความตระหนัก ในการดูแลตนเองของผูปวย(11) ขอมูล
ทั่วไป ที่กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมมีความแตกตางกัน
ไดแก ระยะเวลาทีเ่ ปนเบาหวาน โดยกลมุ ทดลอง มีระยะเวลา
การเปนเบาหวาน เฉลี่ย นอยกวากลุมควบคุม ซึ่งผล
การศึกษาของเกวลินและคณะ พบวาระยะเวลาการเปน
เบาหวาน ไม มี ค วามแตกต า งกั น ในการเกิ ด ภาวะ
Microalbuminuria(8) ระดับน้ำตาลในเลือดยอนหลัง
1 เดือน กลมุ ทดลองมีคา มากกวากลมุ ควบคุม ซึง่ งานวิจยั
ของ DCCT และ Kumamoto พบวา การควบคุมน้ำตาล
อยางเขมงวดสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ
แทรกซอนของหลอดเลือดเล็กไดและตราบเทาที่ระดับ
น้ำตาลยังอยูในการควบคุม สามารถลดการเกิดภาวะ
แทรกซอนของหลอดเลือดเล็กได(9) และระยะทีต่ รวจพบ
microalbuminuria ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ใหเทากับหรือใกลเคียงคาปกติเพื่อลดความเสี่ยงและ
ชะลอการเสื่อมสมรรถภาพของไตไมใหเกิดโรคไตวาย
เรือ้ รัง(13) สำหรับคา HbA1C นัน้ หลังทดลองคา HbA1C
ของกลุ ม ทดลองลดลงแต ก ลุ ม ควบคุ ม เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการประเมินโครงการปองกันภาวะ
แทรกซอนในผูปวยเบาหวาน ที่มีระดับน้ำตาลสะสม
ในเลือดสูง (HbA1Ce”7) ตำบลปาแมต อำเภอ เมืองแพร
จังหวัดแพร ที่แบงกลุมผูปวยที่มี HbA1Ce”7 มาให
ความรู 1 ครั้งและแลกเปลี่ยนเรียนรู 2 ครั้ง จำนวน
72 คน หลังจากนัน้ 3 เดือน ประเมินผล คา HbA1C
ลดลง 60 คน คิดเปนรอยละ 83.33 และไมมีภาวะ
แทรกซอน (ไต ตา เทา) 58 คน คิดเปนรอยละ 80.55(14)
ซึ่งแสดงถึงประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดย
คงพฤติกรรมที่ถูกตองไว สวนพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม
พึงประสงค ผปู ว ยก็ไดนำความรู ทักษะทีถ่ กู ตองจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนขอตกลงของกลุมเพื่อนำไป

สรุป
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในดานการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง ทัง้ ดานอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการ
ดานอารมณ (3 อ.) และการลด ละ เลิก การสูบบุหรีแ่ ละ
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล (2ส.) ของผู ป ว ย
เบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซอนทางไตแตเริม่ แรก สงผลให
คา Urine micro albumin ที่ผิดปกติเปลี่ยนกลับเปน
ปกติไดและเปลีย่ นกลับจาก Trace เปน Negative ได
ดีขึ้น ดังนั้นเจาหนาที่ผูดูแลผูปวยเบาหวาน ควรที่จะ
พิจารณาจัดการความรขู องผปู ว ย โดยใชการแลกเปลีย่ น
เรียนรู ดวยหลัก 3อ.2ส. ในผูปวยเบาหวานที่มีภาวะ
แทรกซอนทางไตแตเริ่มแรก เพื่อใหผูปวยเบาหวาน
มีความรู ทักษะและการปฏิบัติตัวที่ถูกตองรวมถึงการ
มีสว นรวมในการดูแลตนเองเพือ่ ปองกันและทำใหภาวะ
แทรกซอนทางไตแตเริ่มแรกและภาวะแทรกซอนอื่นๆ
ลดลง
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