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Abstract
Stress in diabetes mellitus patients can cause muscle pain. Stretching can reduce stress. The purpose
of this quasi-experimental research was to evaluate the effect of muscle stretching home program on
stress reduction in diabetic patients before and after using the program. A study of 60 patients with type 2
diabetes undergoing inclusion-exclusion criteria was conducted on March 4, 2021. The study consisted of
60 participants, 3 out of 4 females, aged 40-60 years, average age 55 years, 60 percent completed primary
school, married and living together 65%, not working 36.7%, income less than 15,000 baht per month 80%
with median monthly income of 5,500 baht. Having enough income but not having leftovers 35%. The study
had revealed that 93.4% of the participants had more than two complications and 70% of them possessed
with DM more than five years. Participants with different monthly incomes had a statistically significant levels
of stress. The study also showed that the participants had hours of sleep per night, hemoglobin A1c (HbA1c),
fasting blood sugar (FBS), frequency of analgesic drugs use, stress and pain level after using the program
better than before using the program. Thus, the use of program can improve physiological and psychological
in the participants.
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บทคัดยอ
ภาวะเครียดในผปู ว ยเบาหวานสงผลตออาการปวดกลามเนือ้ การยืดเหยียดกลามเนือ้ จึงชวยลดความเครียดได
การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลของโปรแกรมยืดเหยียดกลามเนื้อที่บานตอการลด
ความเครียดในผปู ว ยเบาหวานกอนและหลังใชโปรแกรมฯ ศึกษาในผปู ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ารับการตรวจรักษา
ตามเกณฑคดั เขา-คัดออกในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึง่ มีจำนวน 60 คน เปนเพศหญิง 3 ใน 4 อายุระหวาง
40-60 ป อายุเฉลีย่ ประมาณ 55 ป จบระดับประถมศึกษารอยละ 60 สถานภาพสมรสคแู ละอยดู ว ยกันรอยละ 65
ไมไดประกอบอาชีพรอยละ 36.7 มีรายไดนอ ยกวา 15,000 บาทตอเดือนรอยละ 80 คามัธยฐานของรายไดเทากับ
5,500 บาทตอเดือน มีรายไดเพียงพอแตไมมเี หลือเก็บรอยละ 35 มีโรคประจำตัว 2 โรคขึน้ ไปรอยละ 93.4 เปนโรค
เบาหวานนาน 5 ปขนึ้ ไปรอยละ 70 ผทู มี่ รี ายไดตอ เดือนแตกตางกันมีระดับความเครียดแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ โดยจำนวนชัว่ โมงการนอนตอคืน ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ความถีใ่ นการใชยาแกปวด
ระดับความเครียดและระดับความปวดหลังใชโปรแกรมฯ ดีกวากอนใชโปรแกรมฯ สรุปไดวา การใชโปรแกรมฯ ทำให
ผปู ว ยเบาหวานมีสภาวะรางกายและจิตใจดีขนึ้
คำสำคัญ: โปรแกรมยืดเหยียดกลามเนือ้ ทีบ่ า น, ความเครียด, ผปู ว ยเบาหวาน
พุทธชินราชเวชสาร 2564;38(3):288-99.
บทนำ
โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่เปนปญหา
สาธารณสุขทีส่ ำคัญของทัว่ โลกและประเทศไทย แนวโนม
ของการเจ็บปวยจากโรคเบาหวานมีจำนวนเพิม่ มากขึน้
ขอมูลจากสมาพันธเบาหวานนานาชาติ (IDF: International
Diabetes Federation)1 ในป พ.ศ. 2560 มีผปู ว ยเบาหวาน
รวม 425 ลานรายทัว่ โลก แบงเปนกลมุ ผสู งู อายุ 65 ป
ขึน้ ไป 98 ลานคนและชวงอายุ 20-64 ป 327 ลานคน
ขอมูลลาสุดในป พ.ศ. 2562 พบผปู ว ยเบาหวานชวงอายุ
20-79 ปมากถึง 463 ลานคน2 สำหรับสถานการณของ
ผปู ว ยเบาหวานในประเทศไทยนัน้ กระทรวงสาธารณสุข
รายงานวาในป พ.ศ. 2561-2563 พบผปู ว ยเบาหวาน
2,779,082 คน; 2,898,435 คนและ 3,024,077 คน
ตามลำดับ3 สวนขอมูลจากรายงานสถานการณโรค
NCDs ป พ.ศ. 2562 พบความชุกของโรคเบาหวาน
ในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปในเพศหญิงและ
เพศชายรอยละ 11.1 และ 8.0 สวนความชุกในประชากร
กลมุ อายุ 35-44 ป, 45-54 ป, 55-64 ปเทากับรอยละ
4.2, 8.0, 15.9 ตามลำดับ4
จากการสำรวจข อ มู ล สุ ข ภาพประชากรอำเภอ
ไทรนอยในโครงการคัดกรองผูปวยโรคเบาหวานที่มี
อายุมากกวา 35 ปขนึ้ ไปครอบคลุมเปาหมายรอยละ 70
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

พบวาในป พ.ศ. 2561 ไดคดั กรอง 17,617 รายจาก
เปาหมาย 23,290 รายพบผปู ว ยเบาหวาน 3,116 ราย
(รอยละ 6.6) ป พ.ศ. 2562 คัดกรอง 19,927 ราย
จากเปาหมาย 22,624 รายพบผปู ว ยเบาหวาน 3,323 ราย
(รอยละ 7.5) ป พ.ศ. 2563 คัดกรอง 17,931 ราย
จากเปาหมาย 20,789 รายพบผปู ว ยเบาหวาน 3,583 ราย
(รอยละ 8.2)5 โรคเบาหวานตองรักษาตอเนื่องเปน
เวลานาน สงผลกระทบตอสภาวะรางกายและจิตใจ
กอใหเกิดภาวะเครียดจนเกิดภาวะซึมเศราได โดยพบ
ความชุกของภาวะซึมเศราในผปู ว ยโรคเบาหวานรอยละ
10-306 ผปู ว ยทีศ่ กึ ษามีความเครียดเรือ่ งรายไดไมพอ
กับรายจาย จำนวนโรคประจำตัว และระยะเวลาเปน
โรคเบาหวาน สงผลใหผปู ว ยเบาหวานมีชวั่ โมงการนอน
ตอคืนนอยกวา 7 ชัว่ โมง7-9 มีความเครียดระดับปานกลาง
ถึ ง สู ง 10 นอกจากนี้ ยั ง มี อ าการปวดเกร็ ง กล า มเนื้ อ
สวนตาง ๆ ของรางกาย11-13 โดยมีระดับความปวดตัง้ แต
ปวดปานกลางถึงปวดจนไมอยากทำอะไร14
แนวทางการดูแลรักษาความเครียดในผปู ว ยเบาหวาน
ทำไดหลายวิธี จากการศึกษาผลของรูปแบบการลด
อาการปวดกลามเนือ้ ดวยการนวด การออกกำลังกาย
การยืดเหยียดกลามเนือ้ การกินยาแกปวด และอืน่ ๆ เชน
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กายภาพบำบัด ฝงเข็ม พบวาอาการปวดของกลามเนือ้
ของกลุ ม ตั ว อย า งก อ นและหลั ง ทดลองแตกต า งกั น
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ 15 จากงานวิ จั ย ข า งต น
แสดงวาการรักษาหลายรูปแบบสามารถลดอาการ
ปวดกลามเนื้อได ซึ่งรูปแบบการยืดเหยียดกลามเนื้อ
เปนรูปแบบเฉพาะทีส่ ามารถรักษาปวดเกร็งกลามเนือ้
และลดภาวะความเครียดไดผลดี แตตอ งใชทกั ษะจาก
ผูเชี่ยวชาญในการสอนและใหคำแนะนำในการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอกลามเนื้อของผูปฏิบัติ
จึงยังไมเปนที่นิยมและยังมีงานวิจัยในเรื่องนี้ไมมาก
การวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินผลของโปรแกรม
ยื ด เหยี ย ดกล า มเนื้ อ ที่ บ า นต อ การลดความเครี ย ด
ในผปู ว ยเบาหวานกอนและหลังใชโปรแกรมฯ เพือ่ เปน
ขอมูลประกอบการจัดทำแนวทางการรักษาภาวะเครียด
ในผปู ว ยเบาหวานตอไป ทัง้ นี้
ผปู ว ยเบาหวาน หมายถึง ผปู ว ยทีไ่ ดรบั วินจิ ฉัย
โดยแพทยวา เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ารับบริการ
ในคลินกิ เบาหวาน โรงพยาบาลไทรนอย
ภาวะความเครียด หมายถึง ภาวะของอารมณ
หรือความรสู กึ ทีเ่ กิดขึน้ ในผปู ว ยเบาหวานทีต่ อ งเผชิญกับ
อาการปวดเกร็งกลามเนื้ออยางตอเนื่องเปนเวลานาน
ทำใหรสู กึ ปวด อึดอัด ไมสบายใจ วิตกกังวลจนสงผล
ต อสภาวะสมดุลของรางกายและจิตใจ16 การศึกษานี้
วัดระดับความเครียดในระยะ 6 เดือนที่ผานมาดวย
แบบวั ด ความเครี ย ด กรมสุ ข ภาพจิ ต (SPST-20)
ซึ่งคะแนน 0-41 คะแนนหมายถึงมีความเครียดระดับ
นอย-ปานกลาง และคะแนน 42 คะแนนขึน้ ไปหมายถึง
มีความเครียดระดับสูง10
โปรแกรมยืดเหยียดกลามเนือ้ ทีบ่ า น หมายถึง
การฝกยืดกลามเนือ้ มัดตาง ๆ ทีบ่ า นโดยมีนกั กายภาพบำบัด
ชวยฝกสอนในหองกายภาพบำบัดโรงพยาบาลไทรนอย
เปนรายบุคคล มีทา ยืดกลามเนือ้ ในโปรแกรมฯ 10 ทา
โดยควรยืดกลามเนื้อเปนประจำทุกวัน ผอนคลาย
กลามเนือ้ สวนทีก่ ำลังยืด ยืดแตละทาคางไวจนกระทัง่
ถึงจุดทีร่ สู กึ ตึงแลวคางไวประมาณครัง้ ละ 10-15 วินาที
ทำรอบละ 10–15 ครัง้ วันละ 2-3 รอบ17-18
ระดับความปวด ประเมินดวย visual rating scales
(VRS) คือ การวัดโดยใชเสนตรงยาว 10 เซนติเมตร
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แบงเปน 10 ชอง ชองละ 1 เซนติเมตร ใหผปู ว ยทำ
เครือ่ งหมายบนเสนตรงทีม่ ตี วั เลขแทนคาความรุนแรง
ของความปวด ซึ่งปลายขางหนึ่งแทนคาดวยเลข 0
สวนปลายอีกขางแทนคาดวยเลข 10 ผปู ว ยทำเครือ่ งหมาย
ตรงเลขใดถือเปนคะแนนความปวด ซึ่ง 0-1 คะแนน
คือยอมรับได, 2-3 คะแนนคือพอรำคาญ, 4 คะแนนคือ
มีอาการปวดเล็กนอยพอทนได, 5 คะแนนคือปวด
ปานกลาง, 6-7 คะแนนคือปวดมากพอสมควร, 8-9
คะแนนคือปวดจนไมอยากทำอะไร และ 10 คะแนนคือ
ปวดรุนแรงมากทีส่ ดุ 14
ระดับความพึงพอใจ ประเมินจากแบบสอบถาม
ซึง่ ใหเลือกตอบ มาก ปานกลาง นอย
วัสดุและวิธกี าร
การศึกษาแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental
study) ครัง้ นีศ้ กึ ษาในผปู ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ดรบั
การวินจิ ฉัยและมารับการตรวจรักษาทีค่ ลินกิ เบาหวาน
รพ. ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี (คลินกิ เบาหวานฯ ใหบริการ
สัปดาหละ 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีและวันศุกร มีผปู ว ย
ประมาณวันละ 120 คน) โดยเกณฑคัดเขา ไดแก
เปนผปู ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 ไมจำกัดเพศ อายุ 35-60 ปี
อานออกเขียนได สมัครใจเขารวมวิจัยโดยเขารวม
การฝกโปรแกรมยืดเหยียดกลามเนือ้ กอนกลับบานได
มี ค วามเครี ย ดระดั บ น อ ย-ปานกลางถึ ง เครี ย ดมาก
(คะแนนระดับความเครียด 0-61 คะแนน) มีระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซียอนหลัง 3 เดือนมากกวา 6.5
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเกณฑคดั ออก ไดแก ผปู ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 นอกพื้นที่ที่สงตอจากสถาน
พยาบาลอืน่ อยนู อกพืน้ ที่ รพ.ไทรนอย ไมสามารถมารับ
บริการที่ รพ.ไทรนอยได เปนคนตางดาว ไมมภี าวะเครียด
จากการประเมินในวันที่มารับการตรวจรักษา ไมมี
ปญหาโรคทางกายอืน่ ๆ รวมดวย เชน อาการปวดเกร็ง
ตามกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกายในวันที่มารับ
การตรวจรักษาที่คลินิกเบาหวาน ไมสมัครใจเขารวม
วิจยั และไมสามารถเขารวมวิจยั ไดตอ เนือ่ งจนเสร็จสิน้
การวิจัย ดำเนินการในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564
โดยเก็บขอมูลจากผูปวยเบาหวานที่มาตามรอบนัด
ตามเกณฑคดั เขาและคัดออกซึง่ มีจำนวน 60 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผูวิจัย
ไดพฒ
ั นาขึน้ โดยปรับปรุงจากงานวิจยั อืน่ ทีใ่ กลเคียงกัน
และจากการทบทวนวรรณกรรม7-9,16,19 ไดตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) โดยผเู ชีย่ วชาญ
4 คน ไดปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะจนทุก
ข อ คำถามมี ค า IOC (index of item objective
congruence) มากกวา 0.80 และไดทดสอบในผปู ว ย
เบาหวานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลวัดราษฎรนยิ ม
ต.ราษฎรนิยม อำเภอไทรนอย จ.นนทบุรี 35 คน
ที่มีลักษณะคลายคลึงกับผูปวยที่จะศึกษา จากนั้น
นำมาวิเคราะหคา ความเชือ่ มัน่ (reliability) ของระดับ
ความเครียด ระดับความปวดกลามเนื้อ และระดับ
ความพึงพอใจไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
เทากับ 0.95, 0.95 และ 0.712 ตามลำดับ
ทีมงานวิจยั ประกอบดวยผวู จิ ยั และผชู ว ยวิจยั 8 คน
ผปู ว ยเบาหวานจะไดรบั การชีแ้ จงเรือ่ งการพิทกั ษสทิ ธิ์
เปนลายลักษณอกั ษรและใหผปู ว ยเบาหวานลงลายมือ
ชือ่ ไวเปนหลักฐาน ผชู ว ยวิจยั จะแจกแบบสอบถามให
ผปู ว ยเบาหวานคนละ 1 ชุด ใชเวลาตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 10-15 นาที หลังจากผูปวยเบาหวานตอบ
แบบสอบถามแล ว เสร็ จ ผู ช ว ยวิ จั ย ตรวจสอบความ
สมบูรณและความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถาม
แลวสงพบแพทยเพื่อประเมินและบันทึกสภาวะทาง
คลินิกของโรคเบาหวาน จากนั้นสงพบนักกายภาพ
บำบัดเพื่อประเมินและบันทึกสภาวะทางคลินิกของ
อาการปวดเกร็งกลามเนื้อและระดับความเครียดกอน
อบรมโปรแกรมยืดเหยียดกลามเนือ้ โดยนักกายภาพ
บำบั ด จั ด อบรมผู ป ว ยกลุ ม ละประมาณ 5 คนและ
ใชเวลาอบรมประมาณ 15-20 นาทีจนมั่นใจวาผูปวย
เบาหวานสามารถนำไปปฏิบตั ติ อ ทีบ่ า นไดอยางถูกตอง
โดยนักกายภาพบำบัดจะชี้แจงแบบบันทึกรายวันให
ผูปวยเบาหวานเขาใจและบันทึกขอมูลที่บานไดอยาง
ถูกตองเปนเวลา 30 วัน นัดหมายอีก 30 วันใหผปู ว ย
มาสงแบบบันทึกรายวัน ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
(fasting blood sugar: FBS) ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
(HemoglobinA1C: HbA1C) และพบแพทยเพือ่ ตรวจ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของโรคเบาหวาน
หลังจากนั้นพบนักกายภาพบำบัดเพื่อประเมินและ
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔
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บันทึกสภาวะทางคลินกิ ของผปู ว ยเบาหวานแตละคนที่
เปลี่ยนแปลงหลังอบรมโปรแกรมยืดเหยียดกลามเนื้อ
โดยนักกายภาพบำบัดเปนผูสัมภาษณผูปวยหลังการ
อบรมโปรแกรมฯ
เมือ่ เสร็จสิน้ การวิจยั ผชู ว ยวิจยั จะมอบแบบสอบถาม
และแบบบันทึกทั้งหมดใหผูวิจัย หลังจากตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนของขอมูล ระบุรหัส บันทึกลง
คอมพิวเตอร วิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป
นำเสนอขอมูลเปนจำนวน คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และคามัธยฐาน (Q1, Q3) นำเสนอขอมูล
สวนบุคคลและขอมูลทางคลินิกของผูปวยเบาหวาน
ระหวางกอนและหลังใชโปรแกรมยืดเหยียดกลามเนื้อ
ทีบ่ า นดวยจำนวนและรอยละ เปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคล
และขอมูลทางคลินกิ ของผปู ว ยเบาหวานกอนใชโปรแกรมฯ
ระหว า งผู ที่ มี ค วามเครี ย ดระดั บ น อ ย-ปานกลางกั บ
ระดับมากดวยสถิติ chi-square และ Fisher’s exact
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 อนึง่ การวิจยั นี้
ไดผา นการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย จังหวัดนนทบุรี ตามเอกสารเลขที่ 22/2563
ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผลการศึกษา
การศึกษานีไ้ ดรบั แบบสอบถามคืนครบทัง้ 60 ฉบับ
ผปู ว ยเบาหวานทีศ่ กึ ษาเปนเพศหญิง 46 คน (รอยละ
76.7) มีอายุระหวาง 40–60 ป มีอายุเฉลี่ยประมาณ
55 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา 36 คน (รอยละ 60)
มีสถานภาพสมรสคแู ละอยดู ว ยกัน 39 คน (รอยละ 65)
ไมไดประกอบอาชีพ 22 คน (รอยละ 36.6) มีรายได
นอยกวา 15,000 บาทตอเดือน 48 คน (รอยละ 80)
คามัธยฐาน (Q1, Q3) ของรายไดตอ เดือนเทากับ 5,500
(2,000; 12,000) บาท โดยมีรายไดเพียงพอแตไมมี
เหลือเก็บ 21 คน (รอยละ 35) ทั้งนี้ผูปวยเบาหวาน
56 คน (รอยละ 93.4) มีโรคประจำตัว 2 โรคขึ้นไป
เปนโรคเบาหวานนาน 5 ปขนึ้ ไป 42 คน (รอยละ 70)
และไมไดใชสารเสพติด 57 คน (รอยละ 95) ดูรายละเอียด
ในตารางที่ 1 จากการศึกษายังพบวาผปู ว ยเบาหวาน
มีอาการปวดเกร็งกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย
โดยปวดลำตั ว แขน มื อ 19 คน (ร อ ยละ 31.7)
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ปวดสวนลาง: เอว สะโพก ขา เทา 8 คน (รอยละ 13.3)
ปวดสวนบน: คอและศีรษะ 5 คน (รอยละ 8.3) และ
ปวดตั้งแต 2 ตำแหนงขึ้นไป 28 คน (รอยละ 46.7)
ใชเวลาในการยืดเหยียดกลามเนือ้ ตอวัน 20-25 นาที

Muscle Stretching Home Program for Stress Reducing

52 คน (รอยละ 86.7) และใชเวลาในการยืดเหยียด
กล า มเนื้ อ ต อ วั น 30 นาที 8 คน (ร อ ยละ 13.3)
ดูรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางคลินกิ ของผปู ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 (n = 60)
ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางคลินกิ

จำนวน (รอยละ)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป) (mean ± SD: 55.33 ± 4.40, คาต่ำสุด-สูงสุด: 40-60)
40-45
46-50
51-55
56-60
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปริญญาตรี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยา
อาชีพ (ตอบไดมากกวา 1 อาชีพ)
ไมประกอบอาชีพ
คาขาย
รับจาง
เกษตรกรรม
รัฐวิสาหกิจ
อืน่ ๆ*
รายไดตอ เดือน (บาท) [คามัธยฐาน (Q1, Q3): 5,500 (2,000; 12,000); คาต่ำสุด-สูงสุด: 0-30,000]
0-4,999
5,000-9,999
10,000-14,999
15,000-19,999
20,000-24,999
≥ 25,000

ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

14 (23.3)
46 (76.7)
3 (5.0)
5 (8.3)
14 (23.3)
38 (63.4)
1 (1.7)
36 (60.0)
17 (28.3)
6 (10.0)
4 (6.7)
39 (65.0)
17 (28.3)
22 (36.6)
20 (33.4)
11 (18.4)
3 (5.0)
1 (1.6)
3 (5.0)
25 (41.7)
15 (25.0)
8 (13.3)
4 (6.7)
5 (8.3)
3 (5.0)
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางคลินกิ ของผปู ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 (n = 60) (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางคลินกิ

จำนวน (รอยละ)

ความเพียงพอของรายได
รายไดเพียงพอมีเหลือเก็บ
รายไดเพียงพอแตไมมเี หลือเก็บ
รายไดไมเพียงพอ
รายไดไมเพียงพอมีหนีส้ นิ
จำนวนโรคประจำตัว
1
≥2
ระยะเวลาการเปนโรคเบาหวาน (ป)
1-4
≥5
การใชสารเสพติด
ไมมี

12 (20.0)
21 (35.0)
11 (18.3)
16 (26.7)
4 (6.6)
56 (93.4)
18 (30.0)
42 (70.0)
57 (95.0)

*อืน่ ๆ หมายถึง ขาราชการ 1 คน, อาชีพอิสระ 2 คน
ตารางที่ 2 อวัยวะสวนทีป่ วดและระยะเวลาทีใ่ ชในการยืดเหยียดกลามเนือ้ ตอวันของผปู ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 (n = 60)
อวัยวะสวนทีป่ วด/ระยะเวลาทีใ่ ชในการยืดเหยียดกลามเนือ้ ตอวัน
อวัยวะสวนทีป่ วด
สวนบน: คอและศีรษะ
สวนลำตัว แขน มือ
สวนลาง: เอว สะโพก ขา เทา
ปวดมากกวา 2 ตำแหนง
ระยะเวลาทีใ่ ชในการยืดเหยียดกลามเนือ้ ตอวัน (นาที)
20
25
30

ผู ป ว ยเบาหวานก อ นและหลั ง ใช โ ปรแกรมฯ
นอนหลับนานกวา 8 ชัว่ โมงตอคืน 6 คน (รอยละ 10)
และ 30 คน (รอยละ 50) ตามลำดับ, ควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดได (FBS ≤ 140 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร) 24 คน
(รอยละ 40) และ 34 คน (รอยละ 56.7) ตามลำดับ,
ควบคุมระดับฮีโมโกลบินเอวันซีได (HbA1C ≤ 7
มิลลิกรัมเปอรเซนต) 20 คน (รอยละ 33.3) และ 35 คน
(รอยละ 58.3) ตามลำดับ, มีอาการปวด 2 ตำแหนง
ขึน้ ไป 28 คน (รอยละ 46.7) และ 11 คน (รอยละ 18.3)
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน (รอยละ)
5 (8.3)
19 (31.7)
8 (13.3)
28 (46.7)
31 (51.7)
21 (35.0)
8 (13.3)

ตามลำดับ, มีระดับความเจ็บปวด 5 คะแนนขึ้นไป
54 คน (รอยละ 90) และ 0 คนตามลำดับ [ผปู ว ยทุกคน
ที่รวมวิจัยมีระดับความเจ็บปวดกอนใชโปรแกรมฯ
ตัง้ แต 2 คะแนนขึน้ ไป (จำนวนผปู ว ยกอนใชโปรแกรมฯ
ทีม่ รี ะดับความเจ็บปวด 0-1 คะแนน = 0)], ใชยาแกปวด
5 ครั้งตอสัปดาหขึ้นไป 11 คน (รอยละ 18.3) และ
2 คน (รอยละ 3.3) ตามลำดับ, มีความเครียดระดับสูง
35 คน (รอยละ 58.3) และ 21 คน (รอยละ 35) ตามลำดับ,
มีความพึงพอใจระดับมาก 25 คน (รอยละ 41.7) และ
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45 คน (รอยละ 75) ตามลำดับ ตามตารางที่ 3 ทัง้ นี้
กอนใชโปรแกรมฯ ผปู ว ยมีความเครียดระดับปานกลาง
22 คน (รอยละ 36.7) และระดับนอย 3 คน (รอยละ 5)
ส ว นข อ มู ล ส ว นบุ ค คลและข อ มู ล ทางคลิ นิ ก ของ
ผปู ว ยเบาหวานกอนใชโปรแกรมฯ ระหวางผทู มี่ คี วาม

Muscle Stretching Home Program for Stress Reducing

เครี ย ดระดั บ น อ ย-ปานกลางและระดั บ สู ง แสดงใน
ตารางที่ 4 ซึง่ ผทู มี่ รี ายไดตอ เดือนแตกตางกันมีระดับ
ความเครี ย ดแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p = 0.023)

ตารางที่ 3 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางคลินกิ ของผปู ว ยเบาหวานกอนและหลังใชโปรแกรมฯ (n = 60)
ขอมูลสวนบุคคล/ทางคลินกิ
ชัว่ โมงการนอนหลับตอคืน
≤4
5-7
>8
ระดับน้ำตาลในเลือด (มก./ดล.)
≤ 140 (ควบคุมได)
> 140 (ควบคุมไมได)
ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (mg/%)
≤ 7 (ควบคุมได)
> 7 (ควบคุมไมได)
ตำแหนงทีม่ อี าการปวด
1
≥2
ระดับความเจ็บปวด* (คะแนน)
0-1
2-4
≥5
ความถีใ่ นการใชยาแกปวด (ครัง้ /สัปดาห)
0
1-4
≥5
ระดับความเครียด10 (คะแนน)
นอย-ปานกลาง (0-41)
สูง (≥ 42)
ระดับความพึงพอใจ
นอย
ปานกลาง
มาก

จำนวน (รอยละ)
กอนใชโปรแกรมฯ

หลังใชโปรแกรมฯ

14 (23.3)
40 (66.7)
6 (10.0)

0
30 (50.0)
30 (50.0)

24 (40.0)
36 (60.0)

34 (56.7)
26 (43.3)

20 (33.3)
40 (66.7)

35 (58.3)
25 (41.7)

32 (53.3)
28 (46.7)

49 (81.7)
11 (18.3)

0
6 (10.0)
54 (90.0)

42 (70.0)
18 (30.0)
0

7 (11.7)
42 (70.0)
11 (18.3)

27 (45.0)
31 (51.7)
2 (3.3)

25 (41.7)
35 (58.3)

39 (65.0)
21 (35.0)

10 (16.6)
25 (41.7)
25 (41.7)

0
15 (25.0)
45 (75.0)

*ระดับความปวด 0-1 คะแนนคือ ยอมรับได, 2-3 คะแนนคือ พอรำคาญ, 4 คะแนนคือ มีอาการปวดเล็กนอยพอทนได, 5 คะแนนคือ
ปวดปานกลาง, 6-7 คะแนนคือ ปวดมากพอสมควร, 8-9 คะแนนคือ ปวดจนไมอยากทำอะไร และ 10 คะแนนคือ ปวดรุนแรง
มากทีส่ ดุ 14

ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

Volume 38 No. 3 September-December 2021

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร
295

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

ตารางที่ 4 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางคลินิกของผูปวยเบาหวานกอนใชโปรแกรมฯ ระหวางผูที่มีความเครียดระดับตางๆ
(n = 60)
จำนวน (รอยละ)
ระดับความเครียด

ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางคลินกิ
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
≤ 50
> 50
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา & นอยกวา
สูงกวาประถมศึกษา
สถานภาพสมรส
โสด หมาย หยา
สมรส
อาชีพ
ไมประกอบอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
รับจาง/รัฐวิสาหกิจ/เกษตรกรรม/อืน่ ๆ
รายไดตอ เดือน (บาท)
≤ 10,000
> 10,000
หนีส้ นิ
มี
ไมมี
จำนวนโรคประจำตัว
1
>1
การใชสารเสพติด
ไมมี
มี
ระยะเวลาทีเ่ ปนเบาหวาน (ป)
≤ 10
> 10
ชัว่ โมงการนอนตอคืน
≤4
>4
ความถีข่ องการใชยาแกปวด (ครัง้ ตอสัปดาห)
≤4
≥5

ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

นอย-ปานกลาง

p-value
สูง
0.680a

14 (23.3)
46 (75.7)

7 (11.7)
18 (30.0)

7 (11.7)
28 (46.7)
0.449b

8 (13.3)
52 (86.7)

2 (3.3)
23 (38.3)

6 (10.0)
29 (48.3)
1.000a

37 (61.7)
23 (38.3)

15 (25.0)
10 (16.7)

22 (36.7)
13 (21.7)
0.891a

21 (35.0)
39 (65.0)

8 (13.3)
17 (28.3)

13 (21.7)
22 (36.7)
0.180a

22 (36.7)
20 (33.3)
18 (30.0)

11 (18.3)
5 (8.3)
9 (15.0)

11 (18.3)
15 (25.0)
9 (15.0)
0.023a

45 (75.0)
15 (25.0)

23 (38.3)
2 (3.3)

22 (36.7)
13 (21.7)
0.222b

57 (88.3)
7 (11.7)

24 (40.0)
1 (1.7)

29 (48.3)
6 (10.0)
0.133b

4 (6.7)
56 (93.3)

0
25 (41.7)

4 (6.7)
31 (51.7)
0.067b

57 (95.0)
3 (5.0)

22 (36.7)
3 (5.0)

35 (58.3)
0
0.717a

38 (63.3)
22 (36.7)

17 (28.3)
8 (13.3)

21 (35.0)
14 (23.3)
0.166a

14 (23.3)
46 (76.7)

4 (6.7)
25 (41.7)

10 (16.7)
21 (35.0)
0.500b

49 (81.7)
11 (18.3)

19 (31.7)
6 (10.0)

30 (50.0)
5 (8.3)
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Muscle Stretching Home Program for Stress Reducing

ตารางที่ 4 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางคลินิกของผูปวยเบาหวานกอนใชโปรแกรมฯ ระหวางผูที่มีความเครียดระดับตางๆ
(n = 60) (ตอ)
จำนวน (รอยละ)
ระดับความเครียด

ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางคลินกิ
รวม
ระดับน้ำตาลในเลือด (มก./ดล.)
≤ 140 (ควบคุมได)
> 140 (ควบคุมไมได)
ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (mg%)
≤ 7 (ควบคุมได)
> 7 (ควบคุมไมได)
a

นอย-ปานกลาง

p-value
สูง
0.423a

24 (40.0)
36 (60.0)

8 (13.3)
17 (28.3)

16 (26.7)
19 (31.7)
0.308a

20 (33.3)
40 (66.7)

6 (10.0)
19 (31.7)

14 (23.3)
21 (35.0)

Chi-square test, bFisher’s exact test

วิจารณ
ผลการศึกษานี้พบวาขอมูลสวนบุคคลเหมือนกับ
ผลการศึกษากอนหนาในเรือ่ งเพศ อายุ ระดับน้ำตาล
ในเลือด รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่เปนโรค
เบาหวาน8,16 โดยผลการศึ ก ษานี้ พ บว า ผู ที่ มี ร ายได
ตอเดือนแตกตางกันมีระดับความเครียดแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่ผลการศึกษาของ
Sendhilkumar และคณะ 7 ซึ่ ง ได ศึ ก ษาป จ จั ย การ
ออกกำลังกาย สัมพันธภาพในครอบครัว อาชีพการงาน
ปญหาทางการเงิน ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน
ค า ดั ช นี ม วลกาย (body mass index: BMI) และ
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด (serum cholesterol) พบวา
เกี่ยวของกับภาวะเครียด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมี
ภาวะเครียดในระยะยาวสงผลใหรา งกายหลัง่ คอรตซิ อล
(cortisol) มากจนไปกระตนุ ความอยากอาหาร20 ผปู ว ย
เบาหวานในการศึกษานี้กอนใชโปรแกรมยืดเหยียด
กล า มเนื้ อ ที่ บ า นมี ค วามเครี ย ดส ง ผลให มี จำนวน
ชัว่ โมงการนอนตอคืนนอยกวา 7 ชัว่ โมงถึง 9 ใน 10
เชนเดียวกับการศึกษากอนหนานี้8 ผูปวยเบาหวาน
ในการศึกษานีก้ อ นใชโปรแกรมฯ เกือบทุกคนมีความเครียด
ระดับปานกลางถึงสูง โดยกอนใชโปรแกรมฯ ผปู ว ยเบาหวาน
กวาครึ่งมีความเครียดระดับสูง แตหลังใชโปรแกรมฯ
ผูปวยเบาหวานมีความเครียดระดับสูงเพียง 1 ใน 3
นอกจากนี้ผูปวยเบาหวานทุกคนกอนใชโปรแกรมฯ
มีอาการปวดเกร็งกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยเกือบครึ่งมีอาการปวดตั้งแต 2 ตำแหนงขึ้นไป
แตหลังใชโปรแกรมฯ มีผปู ว ยเพียงประมาณ 1 ใน 5
ทีม่ อี าการปวดตัง้ แต 2 ตำแหนงขึน้ ไป
งานวิ จั ย นี้ ไ ด ศึ ก ษาป จ จั ย ทางคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ
ภาวะเครียดเพิม่ เติม คือ จำนวนโรคประจำตัว ชัว่ โมง
การนอน ความถีข่ องการใชยาแกปวด ซึง่ ผลการศึกษา
ที่ พ บนั้ น เช น เดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษาก อ นหน า นี้ 8,16
นอกจากนั้นผลการศึกษานี้พบวาปจจัยสวนบุคคล
และปจจัยทางคลินกิ ไมเกีย่ วของกับระดับความเครียด
เชนเดียวกับผลการศึกษาทีจ่ งั หวัดนครนายก16 ซึง่ เปน
งานวิจัยประเภทเดียวกันและมีปจจัยสวนบุคคลและ
ปจจัยทางคลินกิ คลายคลึงกัน แสดงวาหากผปู ว ยเบาหวาน
มีลกั ษณะทางประชากร สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรม
การกินทีค่ ลายคลึงกันแลวหากเกิดภาวะเครียดสงผลให
เกิ ด สภาวะเปลี่ ย นแปลงทางคลิ นิ ก ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น
แตแตกตางจากผลการศึกษาของ Sendhilkumar และ
คณะ7 ซึ่งศึกษาที่ประเทศอินเดียพบวาภาวะเครียด
เกีย่ วของกับอายุ อาชีพทีม่ ที กั ษะเฉพาะดาน และการ
ออกกำลังกายอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ อาจเนือ่ งจาก
ลักษณะทางประชากร สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรม
การกินทีแ่ ตกตางกัน โดยเปนกลมุ วัยทำงานอายุ 30-40 ป
ทำงานเชีย่ วชาญ มีทกั ษะสูง และขาดการออกกำลังกาย
จึ ง เกิ ด ภาวะเครี ย ดได ง า ย ส ว นผลการศึ ก ษาของ
Jamjitthrong และคณะ9 ซึง่ ศึกษาทีห่ มบู า นในชนบท
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ของไทยพบวาเพศ อายุ อาชีพ และภาวะแทรกซอน
เกีย่ วของกับระดับความเครียดอยางมีนยั สำคัญ โดยพบ
เปนเพศหญิง ชวงอายุ 60-69 ป อาชีพรับจาง มีรายได
นอยกวา 5,000 บาทตอเดือน และมีภาวะแทรกซอนสูง
ถึงกวา 4 ใน 5
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่ตองรักษาตอเนื่อง
เปนเวลานาน สงผลกระทบตอสภาวะรางกายและจิตใจ
กอใหเกิดภาวะเครียดซึ่งสงผลตออาการปวดเกร็ง
กลามเนือ้ สวนตาง ๆ ของรางกาย11-13 โดยผปู ว ยเบาหวาน
กลุมนี้มีระดับความปวดตั้งแตปวดปานกลางจนถึง
ปวดจนไมอยากทำอะไร14 แนวทางการดูแลรักษา
ความเครียดเพือ่ ลดอาการปวดเกร็งกลามเนือ้ ในผปู ว ย
เบาหวาน ทำไดหลายวิธี15 การศึกษานีเ้ ลือกใชวธิ กี าร
ยืดเหยียดกลามเนือ้ เพราะสามารถปฏิบตั ไิ ดดว ยตัวเอง
ชวยลดอาการปวดเมือ่ ย ลดภาวะความเครียดไดผลดี
โดยผลการศึกษานี้พบวาหลังใชโปรแกรมฯ ไมมีผูที่
มีระดับความเจ็บปวด 5 คะแนนขึน้ ไปเลย ขณะทีก่ อ น
ใชโปรแกรมฯ พบถึง 9 ใน 10 อีกทัง้ หลังใชโปรแกรมฯ
ผปู ว ยเบาหวาน 7 ใน 10 มีระดับความเจ็บปวด 0-1
คะแนนและผปู ว ยเบาหวาน 3 ใน 10 มีระดับความเจ็บ
ปวด 2-4 คะแนน นอกจากนีว้ ธิ กี ารยืดเหยียดกลามเนือ้
ยังชวยลดความดันโลหิตความดันชวงลาง หรือความดัน
ไดแอสโตลิก (diastolic blood pressure) 18 ซึ่งผล
การศึกษานี้พบวาสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก
ของผูปวยเบาหวานหลังใชโปรแกรมฯ ดีกวากอนใช
โปรแกรมฯ เชนเดียวกับผลการศึกษากอนหนานี้15
แสดงวาการใชโปรแกรมยืดเหยียดกลามเนื้อที่บาน
ทำใหผูปวยเบาหวานมีสภาวะทางคลินิกอยูในเกณฑ
ทีด่ ขี นึ้ ในทุกมิติ และคาดหวังวาผทู เี่ กีย่ วของจะนำผล
การศึ ก ษานี้ เ ป น ข อ มู ล ประกอบการพั ฒ นารู ป แบบ
การดูแลสุขภาพของผปู ว ยเบาหวานตอไป
ขอมูลที่นำเสนอนี้สรุปไดวาชั่วโมงการนอนหลับ
ตอคืน ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
ความถีใ่ นการใชยาแกปวดตอสัปดาห ระดับความเครียด
ระดับความปวด และระดับความพึงพอใจหลังใชโปรแกรม
ยืดเหยียดกลามเนื้อที่บานดีกวากอนใชโปรแกรมฯ
การวิจัยตอไปควรเปรียบเทียบผลการใชโปรแกรมฯ
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมเพื่อใหสามารถ
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร
297

ใชการวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบไดซึ่งจะทำให
ผลการวิจยั นาเชือ่ ถือมากขึน้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารยอมั พร วารินทร รองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุร,ี พญ.มาลี สิรสิ นุ ทรานนท
ผอู ำนวยการโรงพยาบาลไทรนอย และ ผศ. ดร.ปณต
มานวิโรจน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ สำหรั บ คำแนะนำที่ เ ป น ประโยชน ต อ
การทำวิจัย ขอขอบคุณ พญ.มาลี สิริสุนทรานนท
ผอู ำนวยการ รพ.ไทรนอย, ผศ. ดร.ปณต มานวิโรจน คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ,
นางสาวธัญรัศม ศรีบุษยาลักษณ พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ หัวหนากลมุ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
และนางสาวสุพรรษา เกิดกลา นักกายภาพบำบัด
ชำนาญการ หั ว หน า กลุ ม งานเวชศาสตร ฟ น ฟู
รพ.ไทรนอย สำหรับการตรวจแบบสอบถามซึ่งเปน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั และขอขอบคุณผปู ว ยเบาหวาน
ทุกคนทีร่ ว มมือในการตอบแบบสอบถาม
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