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บทน า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว ได้รับดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานไว้จ านวน 34 คน    
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่สามารถคุมสภาวะของโรคได้ดี   ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  แต่ก็ยังมีปัญหาใน
เรื่องของการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้  ทั้งนี้วัดได้จาก  ค่าระดับน้ าตาลในเลือดที่ มากกว่า 
130 mg/dl  และค่า HbA1c  ที่มากกว่า 7  จากบริบทของพ้ืนที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม  จากผลการเก็บข้อมูล  จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอัต
ตราการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้น้อย ซึ่งสัมพันธ์กับปฏิทินชุมชนที่ เป็นเดือนรอมฎอน  
บทบัญญัติทางศาสนาก าหนดให้มีการถือศีลอด อีกทั้งในปีงบประมาณนี้ผลของการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้ในระดับที่น้อยกว่าเกณฑ์ คือ  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

    บทคัดย่อ:  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว  สถานที่บริการใกล้บ้านใกล้ใจ  ได้รับดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานไว้จ านวนหนึ่ง  ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่สามารถคุมสภาวะของโรคได้ดี  จาก
บริบทของพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  จากผลการเก็บข้อมูล  จะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่ามีมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอัตตราการควบคุมระดับน้ าตาล      
ในเลือดได้น้อย ซ่ึงสัมพันธ์กับปฏิทินชุมชนที่เป็นเดือนรอมฎอน  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนา
ระบบบริการและแก้ไขปัญหาการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้น้อยในเดือนรอมฎอนของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว  
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคเบาหวานในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว  
จ านวน 19 คน   
การด้าเนินการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว  ได้ทดลองแก้ปัญหาโดยการจัด
กิจกรรมกลุ่มก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ าตาล 
ในเลือดได้  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 1.ชี้แจงคุณสมบัติของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถถือ  
ศีลอดได้(ต้องเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 , ในรอบ3 เดือนที่ผ่านมา  สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ , ต้องมีความสามารถในการถือศีลอดได้)  2. การบริหารยา  ปรับยา
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จะถือศีลอด 3.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลดหวาน       
4.ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการถือศีอดและแนวทางแก้ไข 5.ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
ตามมาจากการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้   ผลที่ได้รับ  1.เกิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในเดือนรอมฎอน เพื่อใช้ในปีต่อๆไป 2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดไดร้้อยละ 42.85  ข้อเสนอแนะ ต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมก่อนเข้าสู่เดือน
รอมฎอน 1 สัปดาห์  
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ทั้งหมดในอ าเภอละงู  ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้  เพียงร้อยละ 6.31  และผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่
ในเขตต าบลเขาขาว  ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้  เพียงร้อยละ  13.55 

เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้การดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว  ยังไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น  ( ตา ไต เท้า)  แต่หากยังมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดไม่ได้  โอกาสที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะเกิดขึ้นได้  ในการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานนั้น  ไม่ได้มีความมุ่งหวังให้ผู้ป่วยหายจากโรค แต่มุ่งหวังให้ ผู้ป่วยเบาหวานจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและยืนยาว  หากผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี  ภาวะแทรกซ้อนอาจจะ
เกิดข้ึนได้น้อยลง  และหากเป็นการมีส่วนร่วมของตัวผู้ป่วยก็อาจเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน  จึงได้มีการ
ด าเนินการ “การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ในเดือนรอมฎอน” 
เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลตัวเองให้ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 

กรอบแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการที่น ามาใช้ 
ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ในเดือนรอมฎอน 

วิเคราะห์สาเหตุ 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
แบบแผนกิจวัตประจ าวันเปลี่ยนแปลง     ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้      เกิดภาวะแทรกซ้อน 
พฤติกรรมการกินยาไม่ต่อเนื่อง  
 

ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (self-care theory)  
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 2001) เป็นแนวคิดท่ีสร้างข้ึนหรือค้นพบจากความ

เป็นจริงเกี่ยวข้องกับการพยาบาล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรยายอธิบายท านายหรือก าหนดวิธีการ
พยาบาลเป็นทฤษฎีทางการพยาบาลที่รู้จักแพร่หลายในวิชาชีพพยาบาลและมีการนาไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นพ้ืนฐานของการสร้างหลักสูตรในโรงพยาบาลบางแห่งและเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยทางการพยาบาลโอเร็มอธิบายมโนทัศน์ของการดูแลไว้ว่า  “การดูแลตนเอง
เป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเริ่ม 
และกระท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการด ารงไว้ซึ่งชีวิตสุขภาพและความเป็นอยู่อันดี” การ
สร้างทฤษฎีการดูแลตนเองโอเร็มใช้พ้ืนฐานความเชื่อที่น ามาอธิบายมโนทัศน์หลักของทฤษฎีได้แก่ 
๑. บุคคลเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
๒.บุคคลเป็นผู้ที่มีความสามารถและเต็มใจที่จะดูแลตนเองหรือผู้ที่อยู่ในความปกครองของตนเอง 
๓.การดูแลตนเองเป็นสิ่งส าคัญและเป็นความจ าเป็นในชีวิตของบุคคลเพ่ือด ารงรักษาสุขภาพชีวิตการ
พัฒนาการและความเป็นปกติสุขของชีวิต (Well bing)  
๔. การดูแลตนเองเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้และจดจ าไว้ได้จากสังคมสิ่งแวดล้อม 
๕. การศึกษาและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อบุคคล 
๖.การดูแลตนเองหรือการดูแลผู้อยู่ในความปกครองหรือผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การยกย่องส่งเสริม 
๗.ผู้ป่วยคนชราคนพิการหรือทารกต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจากบุคคลอ่ืนเพ่ือสามารถที่จะกลับมา
รับผิดชอบดูแลตนเองได้ตามความสามารถท่ีมีอยู่ขณะนั้น 
๘.การพยาบาลเป็นการบริการเพ่ือมนุษย์ซึ่งกระท าโดยมีเจตนาที่จะช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลที่มี
ความต้องการที่ด ารงความมีสุขภาพดีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
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ผลงานวิจัย  เรื่อง  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ของ ทรรศนีย ์สิริวัฒนพรกุล  ,  นงนุช โอบะ  และ  สุชาดา อินทรก าแหง ณ ราชสีมา   

พฤติกรรมการควบคุมอาหาร  พฤติกรรมการควบคุมอาหารกับระดับน้ าตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งกล่าวว่า การรับประทานอาหาร
ที่ถูกต้องท าให้สามารถควบคุมเบาหวานได้ดี 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย  คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ได้แก่ การ
ออกก าลังกาย การกินอาหารที่ถูกต้อง การนอนหลับผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดที่ลดลง
และไม่เกิน 130 mg% 

พฤติกรรมการใช้ยา  ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาโดยรวมของผู้ป่วยอยู่ในระดับดี แต่ยัง
พบว่ามีบางข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ รับประทานยาอย่างเดียวโดยไม่ได้ออกก าลังกาย 
หรือไม่มีการควบคุมอาหาร ถึงแม้ว่าจะพบว่า พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของ
งานวิจัยนี้ที่อยู่ในระดับดี แต่มีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดสูงมาก จึงควรหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป 

แรงสนับสนุนของครอบครัว  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับน้ าตาลในเลือดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

การได้รับบริการ  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดและฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานลดลง 
( เผยแพร่ใน  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที ่1 ฉบับที ่2 ก.ค.- ธ.ค. 2550 ) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการและแก้ไขปัญหาการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้น้อยในเดือน
รอมฎอนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาวควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้  ทั้งก่อน ขณะ และหลัง เดือนรอมฎอน อย่างน้อยร้อยละ 40 
วิธีการด าเนินงาน 

จากการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในช่วงเดือนรอมฎอน พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน
เปลี่ยนแปลงไปคือ   

1.พฤติกรรมการกินยา  ไม่ได้รับประทานยาตามแพทย์สั่ง 
2.พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  เน้นรับประทานอาหารหวานเป็นหลักในการละศีลอด 
3.แบบแผนกิจกรรมประจ าวัน  ช่วงกลางวันจะลดกรท ากิจกรรมประจ าวันลง 
ก.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว  ได้แก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมกลุ่มก่อนเข้าสู่

เดือนรอมฎอน 1 สัปดาห์  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้  โดย
กิจกรรมประกอบไปด้วย  

1.ชี้แจงคุณสมบัติของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถถือศีลอดได้ 
1.1 ต้องเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2  
1.2 ในรอบ3 เดือนที่ผ่านมา  สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ หากระดับน้ าตาลใน
เลือดไม่สามารถควบคุมได้อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะถือศีลอดได้ 
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1.3 ต้องมีความสามารถในการถือศีลอดได้ โดย ซูเราะห์  อัลบะกอเราะฮ์  โองการ
ที่ 184 . “วันต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดไว้ (ต้องถือศีลอด) ผู้ใดในหมู่สูเจ้าป่วย หรืออยู่ระหว่าง
เดินทาง ก็ให้ถือศีลอดในวันอ่ืน (ชดเชย) และส าหรับผู้ที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ (เช่น คนป่วย 
คนชรา) ต้องชดเชยด้วยการให้อาหารแก่ผู้ขัดสน และผู้ใดสมัครใจท าความดีย่อมเป็นการ
ดีกว่าส าหรับเขา และถ้าสูเจ้าถือศีลอดยิ่งดีกว่าส าหรับสูเจ้า หากสูเจ้ารู้ ”  เป็นข้อยกเว้นให้
บุคคลที่เจ็บป่วยสามารถชดเชยเป็นการให้อาหารแก่ผู้อื่นได้  

2. การบริหารยา  ปรับยาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จะถือศีลอด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
บริหารยาในเดือนรอมฎอน ของโรงพยาบาลละงู เช่น Glipizide 1x2 oral ac ก็จะปรับเป็น ½-0-1 
oral ac เป็นต้น  และแนวทางในการรับประทานยาก่อนอาหารเย็น กินยาหลังจากละศีลอด  แล้วไป  
ละหมาดตอนค่ า (มักริบ) จึงมารับประทานอาหาร 
3.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลดหวาน เน้นการปริโภคอินทผาลัมตามหลักสุน
นะห์ทดแทนขนมหวานและน้ าหวานต่างๆ และการส่งเสริมการท ากิจกรรมในช่วงกลางคืน เช่น 
ละหมาดตะราเวียะ เป็นต้น 
4.ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการถือศีอดและแนวทางแก้ไข มีการแจกแผ่นความรู้อาการของ
ระดับน้ าตาลในเลือดต่ าและสูง  สาเหตุ และวิธีการแก้ไข พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์หากมีภาวะฉุกเฉิน
เกิดข้ึน 
5.ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาจากการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้  สมอง ตา ไต เท้า 
6.การตรวจระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน 

ข.  มีการตรวจระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยที่สมัครใจในเดือนรอมฎอน 
ค. จัดกิจกรรมกลุ่มหลังเดือนรอมฎอน 1 สัปดาห์  เพ่ือทบทวนในตนเองของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย  
1. การตรวจระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย 
2. แบ่งกลุ่มทบทวนตนเอง   
2.1  กลุ่มที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้(<130mg%) 
2.2  กลุ่มที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ (>130mg%) 
3.  ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานปีถัดไป  เกิดระบบบริการและแก้ไข
ปัญหาการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้น้อยในเดือนรอมฎอนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ภายใต้
การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว 
4.  สอบถามความพึงพอใจของการจัดการระบบการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดเดือนรอมฎอน 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการด าเนินงานนี้ สามารถน าเสนอโดยจ าแนกไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และขอ
อภิปรายผลไปพร้อมด้วย ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการและแก้ไขปัญหาการ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้น้อยในเดือนรอมฎอนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว  พบว่า เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานก่อนเข้าสู่
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รอมฎอน  โดยมีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 6 ขั้นตอน  มีการสอบถามความพึงพอใจ  พบว่า
ผู้ป่วยเบาหวานพึงพอใจต่อระบบ ร้อยละ 100 
อภิปรายได้ว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาวเกิดระบบบริการและแก้ไขปัญหาการควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้น้อยในเดือนรอมฎอนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว  ผู้ป่วยเบาหวานมีความพึงพอใจต่อระบบบริการในการ
เตรียมตัวก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน  เพื่อให้ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ได้ 

  
ภาพกิจกรรมก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานในความดูแลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาวควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้  ทั้งก่อน ขณะ และหลัง 
เดือนรอมฎอน อย่างน้อยร้อยละ 40  พบว่า 

ตาราง1. แสดง  จ านวนผู้ป่วยเบาหวานภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เขาขาวที่ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลในเลือดในระยะเวลา ก่อน หลัง และ ในเดือนรอมฎอน ประจ าปี 
2560 

จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่
ยินยอม และ ได้รับการตรวจ  
DTX ทั้ง 2 ครั้ง (19 คน) 

ผล DTX <130 mg/dl ผล DTX >130 mg/dl 

ก่อน(1) 7 คน(36.84%) 12 คน(63.15%) 
ในเดือนรอมฎอน 3 คน(42.85%) 4 คน(57.15%) 

หลัง(2) 7 คน(36.84%) 12 คน(63.15%) 
อธิบาย จ านวนผู้ป่วยเบาหวานในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพต าบล

เขาขาว  จ านวน 19 คน  ที่ยินยอมและได้รับการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด  ทั้งก่อนและหลังเดือน
รอมฎอน  โดยมีผู้ป่วยที่ระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 130 mg%  จ านวน 7 คน  ทั้งก่อน
และหลังเดือนรอมฎอน  โดยคิดเป็นร้อยละ 38.84   
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ตาราง2. แสดง  จ านวนผู้ป่วยเบาหวานภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เขาขาวที่ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลในเลือดและผลการเปรียบเทียบ ก่อน และ หลัง เดือนรอมฎอน 
ประจ าปี 2560 

จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่
ยินยอม และ ได้รับการตรวจ  

DTX ทั้ง 2 ครั้ง 

1 > 2 
ดีขึ้น 

2 > 1 
ควบคุมไม่ได้ 

19  คน 10 คน 9 คน 
คิดเป็น % 52.63 47.36 

อภิปรายได้ว่า  จ านวนผู้ป่วยเบาหวานในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพต าบล
เขาขาว  จ านวน 19 คน  ที่ยินยอมและได้รับการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด  ทั้งก่อนและหลังเดือน
รอมฎอน  โดยมีผู้ป่วยที่ระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 130 mg%  จ านวน 7 คน  ทั้งก่อน
และหลังเดือนรอมฎอน  โดยคิดเป็นร้อยละ 38.84  แต่เมื่อมาเปรียบเทียบผลระดับน้ าตาลในเลือด  
ทั้ง 2 ครั้ง  ท าให้พบว่า  มีผู้ป่วยจ านวน 10 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.63  มีระดับน้ าตาลในเลือดที่
ดีขึ้น  ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี   ถึงแม้ว่าระดับน้ าตาลในเลือดจะยังไม่อยู่ในเกณฑ์  ไม่เกิน 130 mg%  
แต่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 52.63  ดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นในเดือนรอมฎอน    

 

 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมหลังเดือนรอมฎอน 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล  
1.เกิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเดือนรอมฎอน เพ่ือใช้ในปีต่อๆไป 
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ร้อยละ 42.85  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีขึ้น ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  และการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้นั้นจะสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ข้อเสนอแนะ:  
ต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน 1 สัปดาห์  
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โรคเบาหวานภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาวทุกท่าน 


