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บทคัดย่อ    
	 การศึกษาคร้ังน้ี	เป็นการศึกษานำร่องการพัฒนารูปแบบโยคะสำหรับโรคเบาหวาน		เป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
(quasi	experimental	research)	แบบ	pre-test-post-test	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผล 
ของการส่งเสริมการรักษาโรคเบาหวานด้วยโยคะ	ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ชนิดท่ี	2	ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกเบาหวาน 
โรงพยาบาลสมุทรปราการและศูนย์สุขภาพชุมชน		ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมุทรปราการ		เลือกกลุ่ม 
ตัวอย่างแบบเจาะจง		ตามเกณฑ์ที่กำหนด	จำนวน	29	คน		มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการปฏิบัติตัว 
ด้านการรับประทานยา		การรับประทานอาหาร		การออกกำลังกาย			โดยให้กลุ่มตัวอย่าง		มีการฝึกทักษะปฏิบัติ 
โยคะพร้อมครูฝึก		และฝึกด้วยตนเองที่บ้านตามสื่อวีดีทัศน์		ครั้งละ		30	–	40	นาที		ฝึก	1	ครั้งต่อ	สัปดาห์	 
เป็นเวลา	12	ครั้ง	รวมเป็นระยะเวลา	3	เดือน	มีการเก็บข้อมูลและประเมินระดับตัวชี้วัดในการประเมิน 
โรคเบาหวาน	ได้แก่		ระดับน้ำหนัก		ระดับดัชนีมวลกาย	ระดับความดันโลหิตสูง		ระดับน้ำตาลในเลือด		(FBS)		และระดับ 
ฮีโมโกลบินเอวันซี	(HbA1C)	ก่อนและหลังการทดลอง	ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	การแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและ	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติเชิงวิเคราะห์	ได้แก่การทดลองค่าที	(	T-	Test	)	 
ผลการศึกษา	พบว่า		ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยโยคะ		กลุ่มตัวอย่าง 
มีคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดในการประเมินโรคเบาหวาน		ระดับน้ำหนัก		ระดับดัชนีมวลกาย	ระดับน้ำตาลในเลือด 
(FBS)		และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี		(HbA1C)			ดีขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้วยโยคะอย่างมีนัยสำคัญ	ทางสถิติที่ระดับ	0.05			
คำสำคัญ :		โรคเบาหวาน	โยคะ
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ABSTRACT
	 A	pilot	study	in	patients	with	type	2	diabetes	was	designed	as	quasi	experiment 
and	Pre-test-Post-test		in	order	to	see	effectiveness	of	yoga	in	treatment	of	diabetes.	29 
subjects	were	purposively	selected	from	diabetes	clinics	and	community	health	centres	of 
Samutprakarn	Hospital,	according	to	inclusion	criteria	and	their	willingness	to	participate. 
Activities	for	subjects	at	the	beginning	were	practicing	meditation,	 learning	about	 
appropriated	eating	habit	and	exercises	and	practicing	yoga	with	a	yoga	instructor.	Then 
they	were	asked	to	practice	yoga	by	themselves	at	home,	according	to	media	self	Wikipedia 
video,	30-40	minutes	each	time	3	times	a	week	and	practice	with	the	instructor	40-60 
minutes	each	time	once	a	week	for	3	month	period.	Data	including	diabetes	indicators 
(body	mass	index,	blood	pressure,	fasting	bood	sugar,	hemoglobin),	before	and	after	the	 
experiment	were	collected	and	evaluated.		Frequency	,	percentage,	mean,	standard	variation 
were	statistically	analysed	(T-test).	The	result	showed	that	weight,	BMI,	FBS	and	HbAlC 
of	patients	after	joining		the	Yoga	program	significantly	decreased	at	the	0.05	level.	
KEYWORD : Diabetes	Mallitus	type	II,	Yoga

บทนำ
	 โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังของระบบต่อมไร้ท่อ 

ท่ีเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีสำคัญ	และเป็นปัญหาของ 

สาธารณสุขหลาย	ๆ 	ประเทศ	รวมทั้งประเทศไทยด้วย 

เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่	ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

และถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้และเป็นภาวะที่มีระดับ 

น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติของคนทั่วไป		ระดับน้ำตาล 

ในเลือดที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อ 

ระบบต่าง	ๆ 		ในร่างกายได้ทุกระบบ		และเป็นสาเหตุ 

การเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกเกือบ	 4	ล้านคนต่อปี		 

สำหรับประเทศไทยมีการคาดการณ์จำนวนผู้ป่วย 

ด้วยโรคเบาหวานประมาณ	 2	 ล้านคน	 โดยอาการ 

แทรกซ้อนต่าง	ๆ 	ท่ีอาจพบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ได้แก่ 

โรคหัวใจวาย		โรคอัมพาต		ตาบอด		ไตวาย		และการเป็น 

แผลที่เท้าและพบว่า	 ร้อยละ	 7.4	 มีความเสี่ยงต่อ 

การถูกตัดขาทำให้ร่างกายเกิดทุพลภาพได้ 
3	 ซ่ึงข้อมูลใน 

ประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ติดตามรักษา 

ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีอัตราการเสียชีวิตจาก 

โรคเบาหวาน	สูงถึงร้อยละ	2	ต่อปี		ซึ่งในปัจจุบัน 

มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคเบาหวาน	มีวิวัฒนาการ 

ก้าวหน้า		มีผลทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวจึงมีโอกาส 

ทีจ่ะไดร้บัความทกุข	์	ทรมาน		ความไมส่ขุสบายจากภาวะ 

แทรกซ้อนต่าง	ๆ 		คือจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ 

รักษาพยาบาล	 รวมท้ังผลกระทบด้านจิตใจด้วยเหตุผล 

ดังกล่าว	 จึงทำให้มีแผนเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 8	 

โดยเน้น	 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรม 

อนามัยของประชาชนให้ดีขึ ้น	 ซึ่งโยคะเป็นศาสตร ์

การแพทย์แขนงหนึ่งที่มีการดูแลสุขภาพได้อย่าง 

ครอบคลุมทั้งร่างกาย	จิต	รวมทั้งจิตวิญญาณ		การฝึก 

โยคะเป็นการสอนให้ร่างกายทำงานอย่างเป็นระเบียบ 

เป็นกระบวนการที่มนุษย์ เ รียนรู้ ที่ จะดำรงชี วิต 

อย่างเป็นองค์รวมให้มากที่สุด		เพื่อจัดปรับสมดุลของ 

ร่ างกายส่ง เสริมการมีสุขภาพที่ดีทั้ งกายและจิต 

การฝึกโยคะใช้หลักการยืดและคลายกล้ามเนื้อไป 

จนจบ	 พร้อมกับการกำหนดลมหายใจ	 เข้าออกที่ 



38

สัมพันธ์กันโดยอาศัยเทคนิคหลาย	ๆ	อย่างประกอบ 

ท้ังอาสนะการหายใจ		และสมาธิ		การฝึกอาสนะเป็นท่าบริหาร 

ของโยคะซึ่งเป็นการบริหารกายแบบแอโรบิกชนิดหนึ่ง 

ที่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อช้า	ๆ 	ในขณะที่มีการยืด 

เหยียดกล้ามเนื้อ	ไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อสลาย 

เป็นพลังงาน	และเมื่อกระทำต่อไปจะมีการใช้กลูโคส 

และไขมันในกระแสเลือดแทนส่งผลให้ระดับน้ำ 

ตาลในเลือดลดลง		และเพิ่มความไวของเนื้อเยื่อในการ 

ตอบสนองต่ออินสุลิน	 ทำให้อินสุลินออกฤทธิ์ได้ดี 

ขณะท่ีร่างกายผ่อนคลายโดยการทำสมาธิ		ระบบประสาท 

พาราซิมพาเธติกทำงานเด่นขึ้น	จะทำให้สมองเกิดคลื่น 

แอลฟ่า		และระดับสารคอร์ติซอลลดลงมีผลทำให้ระดับ 

น้ำตาลในกระแสเลือดลดลง	4		การฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วย 

เบาหวานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการไหลเวียน 

ของเลือดที่มีผลต่ออวัยวะภายในช่องท้องและ 

ต่อมไร้ท่อที่สำคัญ		เช่น		ตับอ่อน		อวัยวะที่เกี่ยวข้อง 

กับการเผาผลาญอาหารที่ส่งผลให้เกิดความสมดุล 

ในร่างกาย	โดยเลือกอาสนะในท่าที่เหมะสมกับผู้ป่วย 

เบาหวาน	และอาสนะบางอาสนะ	เช่น	ท่างู		ท่าตั๊กแตน 

จะมีส่วนช่วยให้ตับอ่อนมีการหลั่งอินสุลินได้ปกติ	 

การฝึกอาสนะ เหล่ านี้ จึ งทำให้ ร ะดับน้ ำตาลใน 

กระแสเลือดลดลงได้13

ระเบียบวิธีวิจัย
 รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาวิจ ัย 

แบบกึ่งทดลอง	(	Quasi	Experinental	research	) 

แบบ	 pre-test-post-test	 โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 

หนึ่งกลุ่ม		วัดก่อนและหลังเพื่อศึกษาผลของระดับ 

น้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน	 มีการจัดกิจกรรม 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ	การปฏิบัติตัวด้านการรับประทานยา	 

การรับประทานอาหาร	 การฝึกกายบริหารด้วยโยคะ 

โดยให้กลุ่มตัวอย่างมีการฝึกทักษะปฏิบัติโยคะพร้อม 

ครูฝึกและฝึกด้วยตนเองที่บ้านตามสื่อวีดีทัศน์		ครั้งละ 

30	–	40		นาที		ฝึกสัปดาห์ละ	1	ครั้ง		เป็นเวลา		12	ครั้ง 

รวมระยะเวลา	3	เดือน

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ป ร ะ ช า ก ร ใ น 

การศึกษาครั้งนี้		เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ 

ว่าเป็นเบาหวานชนิดท่ี	2	ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกเบาหวาน 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ	 และศูนย์สุขภาพชุมชน 

ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมุทรปราการ	

 กลุ่มตัวอย่าง คือ	 ผู้ที ่เป็นเบาหวานที่เข้ารับ 

บริการที่คลินิกเบาหวาน	โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

และศูนย์สุขภาพชุมชน		ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

สมทุรปราการ		ในระหวา่ง	วนัที	่17		มกราคม	-		15		เมษายน 

2551	จำนวน	29	คน	โดยใช้

 เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) ดังนี้

	 1.	 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่	2 

หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงการป่วยเป็นเบาหวาน

	 2.	 มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	(hemoglobin	 

A1C)	ตั้งแต่	5.3	%	ขึ้นไป

	 3.	 ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น		เชน่		ความดนัโลหติสงู 

ที่ควบคุมไม่ได้	ไตวาย	โรคหัวใจล้มเหลว

	 4.	 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์	 ถามตอบรู้เรื่อง 

สามารถให้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง

	 5.	 มีความยินดีและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

ตลอดการดำเนินโครงการและร่วมการศึกษาครั้งนี้

 เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)

	 1.	 ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ 

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยโยคะ	สำหรับผู้ป่วย 

เบาหวาน	ครบตามที่โครงการจัดและดำเนินการ

	 2.	 เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 

ขณะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ	มีภาวะความดันโลหิต 

ที่ไม่สามารถควบคุมได้

	 3.	 ขอถอนตัวออกจากกิจกรรม	หรือไม่สามารถ 

ฝึกโยคะได้ต่อเนื่อง		อาจเกิดจากภาวะปวดข้อเข่า 
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หรือหลังมาก	วิงเวียนศีรษะ	คล่ืนไส้อาเจียน	หัวใจเต้น 

ผิดปกติ	

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ ศึ กษา เป็ นผู้ ป่ วย เบ าหวานที่ ไ ด้ รั บก ารตรวจ 

วินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่	2	ที่มารับ 

บริการที่คลินิกเบาหวาน		โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

และศูนย์สุขภาพชุมชน		ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

สมุทรปราการ		จังหวัดสมุทรปราการ		และมีความสมัครใจ 

และยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรม 

สุขภาพด้วยโยคะ	สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน	หรือผู้ที่มี 

ความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน		คัดเลือกจากประชาชน 

ที่รับการตรวจรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด	(Random 

assignment)		ทำการสุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Puspasive		Sample)		จำนวน	30	คน	แต่ภายหลัง 

การทดลองมีผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมครบตามโครงการ 

จัดและกำหนดตอบแบบสอบถามเม่ือเสร็จส้ินการทดลอง 

และรับการตรวจประเมินผลระดับน้ำตาลในเลือด 

ก่อนอาหารเช้า	(FBS)	และระดับฮีโมโกลบินเอวันซ ี

(HbA1C)	หลังการทดลอง	จำนวน	29	คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เครื่องมือที่ ใช้ 

ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วย 

โยคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน		ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ 

	 1.	 เค รื่ อ งมื อ จั ดกิ จก ร รมก า รส่ ง เ ส ริ ม 

พฤติกรรมสุขภาพด้วยโยคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

ประกอบด้วย											

	 	 1.1	 คู่มือความรู้เร่ืองโยคะ		เอกสารความรู้ 

แนวทางการดูแลตนเองด้วยโยคะ	และการดูแลสุขภาพ 

แบบองค์รวม

	 	 1.2	 วีดีทัศน์	การส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะ 

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

	 	 1.3	 โปสเตอร์เรื่องโยคะ

	 	 1.4	 อาสนะสำหรับสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

โยคะ

  1.5	 วิทยากรและตัวแบบแสดงสาธิต 

ท่าฝึกโยคะ

	 	 1.6	 เอกสาร	คู่มือ	แผ่นพับ		ความรู้เรื่อง 

โรคเบาหวาน		ความหมายของเบาหวาน		สาเหตุ	อาการ 

การควบคุม				การออกกำลังกาย			การใช้ยา			การจัดการ 

ความเครียด		การป้องกันการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน		 

	 	 1.7	 แผนกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม 

สุขภาพด้วยโยคะ	สำหรับผู้ป่วยเบาหวานดังนี้	

  ระยะท่ี 1	 จัดอบรม	เร่ืองการส่งเสริม 

พฤติกรรมสุขภาพด้วยโยคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

วันที่		17	มกราคม	2551	ณ		ห้องประชุม	3	ชั้น	4		อาคาร 

ผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	เป็นการบรรยาย 

ให้ความรู้ประกอบเอกสาร	 เรื่องเปิดใจรับรู้เรื ่อง 

โรคเบาหวาน	เน้นเรื่องเบาหวานคืออะไร		สาเหตุ		อาการ 

การควบคุม	 การออกกำลังกายการใช้ยา	 การจัดการ 

ความเครียด		การป้องกันการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 

บรรยายให้ความรู้เร่ืองแนวทางการดูแลตนเองด้วยโยคะ 

และการดูแลสุขภาพองค์รวมและบรรยายให้ความรู้ 

เรื่องการเลือกรับปรับใช้อาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพ 

โดยทีมวิทยากร	 นักวิชาการสาธารณสุข	 แพทย์ 

และผู้เชี่ยวชาญ	มีการฝึกทักษะการปฏิบัติโยคะพร้อม 

ครูฝึกโยคะ	โดยมีการบรรยายและสาธิตการฝึกปฏิบัติ 

โยคะอาสนะ	 การส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะสำหรับ 

ผูป้ว่ยเบาหวาน	ฝกึปราณยามะ				(ลมหายใจ)				การฝกึสมาธ	ิ 

เทคนคิการผอ่นคลาย				และใหผู้ป้ว่ยเบาหวานฝกึปฏบิตั ิ

โยคะด้วยตนเองที่บ้าน	 โดยใช้หนังสือคู่มือการปฏิบัติ 

โยคะและสื่อวีดีทัศน์ประกอบการฝึกสัปดาห์ละ	3	ครั้ง 

ครั้งละ	30	–	40	นาที

  ระยะท่ี 2	 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทบทวนการฝึกทักษะการปฏิบัติโยคะพร้อมครูฝึก 

สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์		–		เมษายน	 

2551	ณ	ห้องประชุม	3	ชั้น	4	อาคารผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ	โดยมีการฝึกปฏิบัติทบทวนท่า 
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โยคะพร้อมครูฝึกสัปดาห์ละ		1		ครั้ง		ครั้งละประมาณ 

40	–	60	นาที		จำนวน	12	ครั้ง	ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัต ิ

โยคะในการร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลานาน		3		เดือน 

พร้อมกับมีการประชุมกลุ่ม		แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง 

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ส่วนที่ 1	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

  ส่วนที่ 2 แบบประ เมินระดับตั วชี้ วั ด 

ในการประเมินโรคเบาหวาน	ได้แก่	ระดับน้ำหนัก	ระดับ 

ดัชนีมวลกาย		ระดับความดันโลหิต		ระดับน้ำตาลในเลือด 

(FBS)	และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	(HbA1C)		

ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 วิธีการดำเนินศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ขั้นเตรียมการ    

	 		 1.1	 ผู้ศึกษาติดต่อเครือข่ายโยคะใน 

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการและโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

และประสานงานกับเครือข่ายในโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	 เพื่อขอความร่วมมือในการ 

ดำเนินการศึกษาและทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ		เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ 

ดำเนินการ

	 	 1.2	 ประชุมชี้แจงขั้นตอน		การศึกษาต่อ 

คณะกรรมการท่ีร่วมดำเนินการเพ่ือจัดเตรียมสถานท่ีวัสดุ	 

อุปกรณ์		และคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 

และช้ีแจงให้เครือข่ายและบุคลากรด้านสาธารณสุข 

โรงพยาบาลสมุทรปราการทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนิน 

โครงการ		และให้ความร่วมมือในการดำเนินการศึกษา 

ตามระยะของโครงการและให้ความร่วมมือในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม

	 	 1.3	 จัดเตรียมสื่อ	 คู่มือ	 ที่เกี ่ยวข้อง 

กับเรื ่องโยคะ	 และโรคเบาหวาน	 บอร์ดนิทรรศการ	 

สื่อวีดีทัศน์	เพื่อประกอบการดำเนินการศึกษา

 2. ขั้นดำเนินการศึกษา 	ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 

17		มกราคม	2551	-		29			เมษายน		2551	รายละเอียดดังนี้	 

	 	 2.1	 ชี้แจงรายละเอียด	 การดำเนินการ 

โครงการ		และกำหนดการท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีร่วมดำเนินการ 

ในระยะเวลาท่ีโครงการกำหนด	มาพบแพทย์และบุคลากร 

สาธารณสุขที่ร่วมดำเนินการโครงการ		ณ		คลินิกโรค 

เบาหวาน	โรงพยาบาลสมุทรปราการเพ่ือคัดกรองสุขภาพ 

และเพื่อวิเคราะห์ผลเลือดและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและสมัครใจเข้าร่วม 

โครงการและนัดเก็บข้อมูล

	 	 2.2	 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยโยคะ		สำหรับ 

ผูป้ว่ยเบาหวาน		ระยะที	่1			เริม่โครงการ		วนัที	่	17	มกราคม	 

2551		โดยมีการตรวจสุขภาพกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ 

คัดเลือกตอบแบบสอบถาม	และประเมินระดับตัวชี้วัด 

ในการประเมินโรคเบาหวาน		ได้แก่		น้ำหนัก			ส่วนสูง 

ระดับความดันโลหิต		ระดับน้ำตาลในเลือด		(FBS) 

และระดบัฮโีมโกลบนิเอวนัซ	ี(HbA1C)		และจดักจิกรรม 

การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยโยคะ		สำหรับผู้ป่วย 

เบาหวาน	 การส่งเสริมความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน	 ความรู้ 

แนวทางการดูแลตนเองด้วยโยคะ	 การดูแลสุขภาพ 

แบบองค์รวม	การเลือกปรับใช้อาหารให้เหมาะสมกับ 

สุขภาพ		และการฝึกปฏิบัติโยคะ		พร้อมวิทยากรและ 

ดูวีดีทัศน์การฝึกปฏิบัติโยคะ		การเสริมสร้างสุขภาพด้วย 

โยคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

	 	 2.3	 การส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างที่ร่วม 

กิจกรรม		การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยโยคะ 

สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน	 ฝึกปฏิบัติโยคะด้วยตนเอง 

ที่บ้าน	 โดยใช้หนังสือคู่มือการปฏิบัติโยคะ	 และสื่อ 

วีดีทัศน์	 การส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะสำหรับผู้ป่วย 

โรคเบาหวานโดยฝึกปฏิบัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

3	ครั้ง	ๆ	ละ	30	–	40	นาที
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	 	 2.4	 มีการดำเนินการโครงการระยะที่		2 

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการฝึกทักษะการ 

ปฏิบัติโยคะ	พร้อมครูฝึก		สัปดาห์ละ		1		ครั้ง		ครั้งละ 

40	-	60		นาที	ตั้งแต่	วันที่		4	,	11	,	19	,	26		กุมภาพันธ์		 

2551	วันที่	3	,	11	,	18	,	25		มีนาคม		2551 

และวันที่	1	,	8	,	15	,	22		เมษายน		2551		และมีการประชุม 

กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลสุขภาพ 

ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม

กิจกรรมและซักถามปัญหา		และให้กำลังใจในดูแลของ 

ตนเองรวมจำนวน	12	ครั้ง

	 	 2.5	 หลังสิ้นสุดการดำเนินการกิจกรรม 

การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยโยคะ	สำหรับผู้ป่วย 

โรคเบาหวาน	มีการนัดกลุ่มตัวอย่างมาพบแพทย์ท่ีคลินิก 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	ตรวจระดับ 

น้ำตาลในเลือด	 (FBS)	และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	 

(HbA1C)	น้ำหนัก	ส่วนสูง		และความดันโลหิต		และตอบ 

แบบสอบถาม	เพ่ือประเมินระดับตัวช้ีวัดในการประเมิน 

โรคเบาหวาน		

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลท่ีเก็บรวมรวบได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ 

ของแบบสอบถามทั้ง	2	ส่วน		คือ		ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลแบบประเมินระดับตัวชี้วัดในการประเมิน 

โรคเบาหวาน	ได้แก่	น้ำหนัก	ดัชนีมวลกาย	ระดับ 

ความดัน	โลหิตระดับน้ำตาลในเลือด	(FBS)	และระดับ 

ฮีโมโกลบินเอวันซี	 (HbA1C)	 โดยนำข้อมูลทั้ง	 2	 

สว่นมาเปรยีบเทยีบกอ่นและหลงัการทดลอง		แลว้นำมา 

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา		ได้แก่	การหาค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ		และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน		และสถิติเชิง 

วิเคราะห์	ได้แก่	การทดสอบค่าที	(T-	test)

ผลการศึกษา  

	 กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน		29		คน	พบว่าส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง		คิดเป็นร้อยละ	75.9	มีสถานภาพสมรส 

คิดเป็นร้อยละ	72.4		อายุระหว่าง	50	–	54	ปี	คิดเป็น 

ร้อยละ	27.6	อายุระหว่าง	40	–	44	ปี	อายุระหว่าง	 

55	–	59	ปี	และอายุ	60	ปีขึ ้นไป	คิดเป็นร้อยละ 

20.7	เท่ากัน	อายุระหว่าง	45	–	49	ปี	คิดเป็นร้อยละ	

10.3		ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี	คิดเป็น 

ร้อยละ	44.8	รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษา	คิดเป็น 

ร้อยละ	20.7	อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 

75.9	รองลงมา	อาชีพพ่อบ้านและแม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 

13.8	ใช้สิทธิรักษาพยาบาล	เบิกจากต้นสังกัด	คิดเป็น 

ร้อยละ	82.8	รองลงมาใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพคิดเป็น 

ร้อยละ	10.3	ส่วนใหญ่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน 

คิดเป็น	ร้อยละ	86.2	ระยะเวลาการป่วยเป็นเบาหวาน 

1	ปี	คิดเป็นร้อยละ	44.8	รองลงมามีระยะเวลาการป่วย 

เป็นเบาหวาน	10	ปี	คิดเป็นร้อยละ	27.6	และระยะเวลา 

เจ็บป่วยเป็นเบาหวาน	 2	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 13.8 

ตามลำดับโดยทราบว่าเป็นเบาหวานจากการตรวจ 

สุขภาพ	คิดเป็นร้อยละ	75.9	ทราบว่าเป็นเบาหวานจาก 

ความผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ	17.2	และทราบว่าเป็น 

เบาหวานจากการตรวจโรค	คิดเป็นร้อยละ	13.8	ตามลำดับ 

เมื่อทราบว่า	เป็นโรคเบาหวานส่วนใหญ่	ทราบว่ามีระดับ 

ของภาวะน้ำตาลสูงในเลือดอยู่ในระดับไม่รุนแรง		(120 

ถึง		180	–	200			มิลลิกรัม/เดซิลิตร)	คิดเป็นร้อยละ 

62.1	รองลงมา	คือระดับปานกลาง	(200	ถึง	250	-	300 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร	)	และระดับรุนแรง(	ตั้งแต่	250	–	300 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร	)	คิดเป็นร้อยละ	13.8	เท่ากันและ 

จำไม่ได้ว่าระดับของภาวะน้ำตาลสูงในเลือดอยู่ใน 

ระดับไหน	คิดเป็นร้อยละ	10.3	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

เริ่มต้นรักษาทันทีที่ แพทย์ในการวินิจฉัยว่ า เป็น 

โรคเบาหวาน	 และรักษาอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 

75.9	 และรองลงมาคือ	 รักษาหลังจากแพทย์ตรวจ 

คิดเป็นร้อยละ	24.1
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ระดับความดันโลหิต
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ปกติ	(น้อยกว่า	120/80	มม.ปรอท) 29 100 29 100

รวม 29 100 29 100

ตารางท่ี 2	ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	จำแนกตามระดับความดันโลหิต	ก่อนและหลังการทดลอง

	 จากตารางที่	1	ระดับดัชนีมวลกายของกลุ่ม 

ตัวอย่างก่อนการทดลอง		กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ 

ดัชนีมวลกายอ้วนระดับ	2	(	25.0	–	29.9	)	คิดเป็นร้อยละ 

55.2	รองลงมา		มีดัชนีมวลกายระดับปกติ	(	18.5	–	22.9	) 

คิดเป็นร้อยละ	20.7	ดัชนีมวลกายอ้วนระดับ	1(23.0	-24.9) 

และดัชนีมวลกายอ้วนระดับ	3	(มากกว่าหรือเท่ากับ	30) 

คิดเป็นร้อยละ	 10.3	 เท่ากัน	หลังการทดลองมีระดับ 

ดัชนีมวลกายอ้วนระดับ	2	(25.0	-29.9)	เพิ่มขึ้นคิดเป็น 

ร้อยละ	58.6	ดชันมีวลกายปกต	ิ(18.5-22.9)	ลดลงคดิเปน็ 

ร้อยละ	17.2	ดัชนีมวลกายอ้วนระดับ	1	(23.0	-24.9) 

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 13.8	 และดัชนีมวลกายอ้วน 

ระดับ	3	(มากกว่าหรือเท่ากับ	30)	ลดลงคิดเป็นร้อยละ 

6.9	ตามลำดับ		มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายก่อนการทดลอง 

เท่ากับ	26.25	ค่าดัชนีมวลกายต่ำสุดเท่ากับ	17.92	 

ค่าดัชนีมวลกายสูงสุดเท่ากับ	 36.03	 มีค่าเฉลี่ยดัชนี 

มวลกายหลังการทดลองเท่ากับ	25.93	ค่าดัชนีมวลกาย 

ต่ำสุดเท่ากับ		16.71		ค่าดัชนีมวลกายสงูสดุเท่ากับ	34.68 

ระดับดัชนีมวลกาย ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

น้อยกว่ามาตรฐาน	 (น้อยกว่า	18.5	) 1 3.4 1 3.4

ปกติ													 (18.5	-	22.9	) 6 20.7 5 17.2

อ้วนระดับ	1					 (23.0	-	24.9	) 3 10.3 4 13.8

อ้วนระดับ	2						(25.0	–	29.9	) 16 55.2 17 58.6

อ้วนระดับ	3								 (	≥	30	) 3 10.3 2 6.9

ค่าเฉลี่ย,	ค่าต่ำสุด-สูงสุด 26.25 17.92-36.03 25.93 16.71-34.68

รวม 29 100 29 100

ตารางที่ 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	จำแนกตามระดับดัชนีมวลกาย	ก่อนและหลังการทดลอง
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ระดับน้ำตาลในเลือด ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

คุมได้ดี						 (80-120	mg/dl) 7 24.1 11 37.9

คุมได้พอใช้	 (121-140	mg/dl) 7 24.1 8 27.6

ต้องปรับปรุง				 (	>140	mg/dl) 15 51.7 10 34.5
ค่าเฉลี่ย,ค่าต่ำสุด-สูงสุด 146.41 84-265 131.07 75-226

รวม 29 100 29 100

ตารางที่ 3	ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	จำแนกตามระดับน้ำตาลในเลือด	ก่อนและหลังการทดลอง

		 จากตารางที่	2	ก่อนและหลังการทดลองความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ	 

(น้อยกว่า	120/80	มิลลิเมตรปรอท)

 จากตารางที่	3	ระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่ม 

ตัวอย่างก่อนการทดลองระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ใน 

ระดับต้องปรับปรุง	(	มากกว่า	140	มิลลิกรัม/เดซิลิตร	)	 

จำนวน15	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.7	รองลงมามีระดับ 

น้ำตาลก่อนการทดลองอยู่ในระดับคุมได้ดี	(	80	–	120 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร	)	จำนวน	7	คน	คิดเป็นร้อยละ 

24.1	หลังการทดลองมีระดับน้ำตาลในเลือดระดับคุม 

ได้ดีเพ่ิมข้ึน	เป็น	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.9	มีค่าเฉลี่ย 

ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนการทดลองเท่ากับ	 146.41 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร	ค่าระดับน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำสุด 

เท่ากับ	84	มิลลิกรัม/เดซิลิตรและค่าระดับน้ำตาล 

ในเลือดสูงสุดเท่ากับ	 265	 มิลลิกรัม/เดซิลิตร	และค่า 

เฉล่ียระดับน้ำตาลในเลือดหลังการทดลองเท่ากับ	131.07 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร	และค่าระดับน้ำตาลต่ำสุด	เท่ากับ 

75	 มิลลิกรัม/เดซิลิตร	 และค่าระดับน้ำตาลในเลือด 

สูงสุดเท่ากับ	226	มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

คุมได้ดี										(	<	7%) 18 62.1 23 79.3

ต้องปรับปรุง	 (	>	8%) 11 37.9 6 20.7

ค่าเฉลี่ย,ค่าต่ำสุด-สูงสุด 7.47 5.3-11.8 6.72 4.6-9.8

รวม 29 100 29 100

ตารางที่ 4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	(	HbA1C	)	ก่อนและหลังการทดลอง
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 จากตารางที่	4	ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	(	Hb 

A1C	)	ของกลุ่มตัวอย่าง	ก่อนการทดลองมีระดับ 

ฮีโมโกลบินเอวันซี	(	HbA1C	)	อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

(	มากกว่า	8%	)	จำนวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.9 

หลังการทดลองมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	(	HbA1C	) 

ระดับต้องปรับปรุงลดลงเหลือ		จำนวน	6	คน		คิดเป็น 

ร้อยละ	20.7	ก่อนการทดลองมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซี 

(	HbA1C	)	อยู่ในระดับคุมได้ดี		จำนวน	18	คน		คิดเป็น 

ร้อยละ	62.1	หลังการทดลองมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซี 

(	HbA1C	)	ระดับคุมได้ดีเพิ่มขึ้นเป็น	23	คน		คิดเป็น 

ร้อยละ	79.3	ตามลำดับ		มีค่าเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบิน 

เอวันซี	 (	HbA1C	)	ก่อนการทดลองเท่ากับ	7.47% 

ค่าระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	(	HbA1C	)	ต่ำสุดเท่ากับ 

5.3%		และค่าระดับฮีโมโกลบินเอวันซี		(	HbA1C	) 

สูงสุดเท่ากับ	11.8%		และค่าเฉล่ียระดับฮีโมโกลบินเอวันซี 

(	HbA1C	)	หลังการทดลองเท่ากับ	6.72%		และค่าระดับ 

ฮีโมโกลบินเอวันซี	 (	HbA1C	 )	ต่ำสุดเท่ากับ	4.6% 

และค่าระดับฮีโมโกลบินเอวันซี		(	HbA1C	)	สูงสุด	9.8% 

ตัวชี้วัด
จำนวน 

(คน)
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-teat p-value

น้ำหนัก (กก.)

ก่อนทดลอง 29 65.54 9.71
3.396 0.002*

หลังทดลอง 29 64.78 9.67

ดัชนีมวลกาย

ก่อนทดลอง 29 26.25 3.96
3.403 0.002*

หลังทดลอง 29 25.93 3.82

น้ำตาลในเลือด (มก.ดล.)

ก่อนทดลอง 29 146.41 41.06
2.845 0.008*

หลังทดลอง 29 131.04 33.87

ฮีโมโกลบินเอวันซี (%)

ก่อนทดลอง 29 7.47 1.57
4.599 0.000*

หลังทดลอง 29 6.72 1.09

 หมายเหตุ : *	มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตารางที่ 5	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดในการประเมินโรคเบาหวาน		ระดับน้ำหนักระดับดัชนีมวลกาย 
ระดับน้ำตาลในเลือด	(FBS)	และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	(HbA1C)ก่อนและหลังการทดลอง
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 จากตารางที่	 5	ผลการประเมินระดับตัวชี้วัด 

โรคเบาหวาน	ประกอบด้วย		น้ำหนัก		ดัชนีมวลกาย 

ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า	(	FBS	)	และระดับ 

ฮีโมโกลบินเอวันซี	 (HbA1C)	 ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า	ภายหลังการทดลอง	กลุ่มตัวอย่างมีน้ำหนัก		ดัชนี 

มวลกาย		ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า		(	FBS	)	 

และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	(HbA1C)	ดีขึ้นกว่าก่อน 

การทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	(P<0.05)

สรุปและอภิปรายผล

	 จากการศึกษาประสิทธิผลการส่งเสริมการรักษา 

โรคเบาหวานด้วยโยคะ	 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวาน 

ชนิดที่	2	จำนวน	29	คน	อายุตั้งแต่	40	ปีขึ้นไป 

โดยให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2	 ทำการฝึกโยคะ 

อาสนะด้วยตนเองโดยใช้สื ่อ	VCD	:	การเสริมสร้าง 

สุขภาพด้วยโยคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 เวลา	 

30	–	40	นาที		1		ครั้ง		ต่อสัปดาห์			ฝึกสัปดาห์ละ	3	วัน 

และฝึกร่วมกับทีมพร้อมครูฝึกนำฝึกคร้ังละ	40	–	60	นาที 

1	ครั้ง		ต่อสัปดาห์	เป็นเวลา	12	ครั้ง	ฝึกเป็นระยะ 

เวลานาน	3	เดือน		มีท่าโยคะที่ใช้ฝึกจำนวน		16		ท่า		คือ	 

ท่าศพอาสนะ		ท่ายกขาทีละข้าง		ท่ายกขาสองข้าง 

ทา่งอเขา่ทลีะขา้ง		ทา่งอเขา่สองขา้ง	ทา่ยกสะโพก			ทา่งเูหา่	 

ท่าธนู		ท่าตั๊กแตนเดี่ยวทีละข้าง		ท่าตั๊กแตนคู่		ท่าศีรษะ 

จรดเขา่		ทา่คมี		ทา่บดิตวั	ทา่สามเหลีย่ม		ทา่วชัระเบือ้งตน้ 

และท่าสมาธิ		เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนัก	ดัชนีมวลกาย 

ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า	(	FBS	)	และระดับ 

ฮีโมโกลบินเอวันซี	 (HbA1C)	 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ก่อนและหลังการทดลอง	 พบว่าภายหลังการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง	 มีระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า	 

(	FBS	)	และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี	(	HbA1C	)		ดีขึ้น 

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	0.05

	 โยคะเป็นศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่ งที่มี 

หลักการดูแลสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั้งร่างกาย	 

จติ	รวมทัง้วญิญาณ	การฝกึโยคะเปน็การสอนใหร้า่งกาย 

และจิตใจทำงานอย่างเป็นระเบียบ	 เป็นกระบวนการ 

ที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอย่างเป็นองค์รวมให้ 

มากที่สุดเพื่อจัดปรับสมดุลของร่างกายส่งเสริม 

การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต	การฝึกโยคะใช้หลักการ 

เหยียดแล้วคลายกล้ามเนื้อสลับกันไปจนจบ	พร้อมกับ 

การกำหนดลมหายใจ	 เข้าออกที่สัมพันธ์กันโดยอาศัย 

เทคนิคหลาย	ๆ 	อย่างประกอบกัน	ทั้งอาสนะ	การหายใจ 

และสมาธิ	การฝึกอาสนะเป็นท่าบริหารของโยคะซึ่งเป็น 

การบริหารกายแบบแอโรบิกชนิดหน่ึงท่ีมีการยืดเหยียด 

กล้ามเนื้อช้า	ๆ 		ในขณะที่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

ไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อสลายเป็นพลังงาน	และ 

เมื่อกระทำต่อไปจะมีการใช้กลูโคสและไขมันใน 

กระแสเลือดแทนส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 

และเพิ่มความไวของเนื้อเยื่อในการตอบสนองต่อ 

อินสุลิน	 ทำให้อินสุลินออกฤทธิ์ได้ดี	 ขณะที่ร่างกาย 

ผ่อนคลายโดยการทำสมาธิ	ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก 

ทำงานเดน่ขึน้	จะทำใหส้มองเกดิคลืน่	แอลฟา่		และระดบั 

สารคอร์ติซอลลดลง		มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแส 

เลือดลดลง22	การฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วยน้ันมีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่มีผลต่ออวัยวะ 

ภายในช่องท้องและต่อมไร้ท่อที่สำคัญ		เช่น		ตับอ่อน 

อวัยวะท่ีเก่ียวข้องกับการเผาผลาญอาหารท่ีส่งผลให้เกิด 

สมดุลในร่างกาย	โดยเลือกอาสนะในท่าที่เหมาะสมกับ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 	 และอาสนะบางอาสนะเช่น	 ท่าง ู

ท่าตั๊กแตนจะมีส่วนช่วยให้ตับอ่อนมีการหลั่งอินสุลิน 

ได้ปกติ	การฝึกอาสนะเหล่านี้จึงทำให้ระดับน้ำตาลใน 

กระแสเลือด	ลดลงได้13	และการบริหารร่างกายด้วย 

โยคะอาสนะ		เป็นการออกกำลังกายปานกลางแบบ 

ระยะยาว	 โยคะมีประโยชน์ในการจัดการกับผู้ป่วย 

โรคเบาหวาน		เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

สามารถนำไปฝึกได้ด้วยตนเอง	 ท่าโยคะ	 ถูกออกแบบ 
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โดยพื้นฐาน	เมื่อกระตุ้นต่อมไฮโปทาลามัส	ซึ่งทำหน้าที่ 

ควบคุมการหิว	การหลับ	อุณหภูมิของร่างกาย	สมรรถภาพ 

ทางเพศ	อารมณ์	และต่อมไร้ท่อ	ได้แก่	ต่อมใต้สมอง	

ต่อมไทรอยด์	ตับอ่อน	ต่อมหมวกไตและอวัยวะสืบพันธ์ุ 

(	ลูกอัณฑะ	)	ซ่ึงต่อมไฮโปทาลามัส		มีบทบาทสำคัญในการ 

ควบคุมการหิว	 และความอยากอาหาร	 ซึ่งเกี่ยวข้อง 

โดยตรงกับภาวะเพ่ิมหรือลดน้ำหนักตัวซ่ึงจะช่วย 

ควบคุมน้ำหนักให้ผู้ป่วยเบาหวานให้สมดุลและจากการ 

ส่งเสริมให้ให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	ฝึกโยคะอาสนะ 

อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจะช่ วย เพิ่ มก ารไหล เวี ยนโลหิต 

ช่วยเพิ่มการใช้กลูโคสในเลือด	 ไกลโคเจนและไขมันที่ 

สะสมไว้ในร่างกาย	 จะถูกนำมาใช้เป็นพลังงานจึงทำให้ 

ผู้ป่วยเบาหวานที่ฝึกโยคะอาสนะสามารถลดน้ำตาลใน 

เลือดและน้ำหนักตัว		การฝึกโยคะเป็นการเคลื่อนไหว 

ที่ช้าและหนักแน่น	 และมีการหยุดนิ่งผ่อนคลายในท่า 

สุดท้าย		ในระยะหน่ึง	และการฝึกโยคะ	กล้ามเน้ือจะมีการ 

หดตัวแต่จะไม่ออกแรงมากเกินไป	 ในระหว่างท่ีฝึกโยคะ 

ผลิตภัณฑ์สารพิษทางเมตาโบลิซึมสุดท้ายจะไม่ถูก 

สะสมไว้ในเซลล์		ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวาน 

รู้สึกสดชื่น	ไม่มีอาการหอบหรือเหนื่อย	และในขณะที่ 

มีการหดตัวของกล้ามเนื้อในขณะฝึกโยคะอาสนะ	จิตใจ 

ก็จะมุ่งความสนใจไปสู่ส่วนที่หดตัวด้วย	 ทำให้มี 

การเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจ	 ทำให้เกิดผล 

ท่ีดีข้ึนในระดับร่างกายและจิตใจ	 การยืดยังส่งกระแส 

ประสาท	 (Im	 Puls)	 ไปยังสมองและเกิดการตอบสนอง 

ลงมาทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรู้สึกผ่อนคลายและสบาย 

อย่างรวดเร็ว23

ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีการพัฒนาโดยการต่อยอดโครงการ 

โดยการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานนำโยคะไป 

เสริมสร้างสุขภาพตนเองในรูปแบบค่าย		ทั้งใช้โยคะ 

เป็นทางเลือกในการดูแลตนเองและการรับประทาน 

อาหารประเภทที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

โดยมีการประเมินน้ำหนักตัว	ดัชนีมวลกาย	ระดับ 

ความดันโลหิต		ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า	(	FBS	) 

และฮโีมโกลบนิเอวนัซ	ี(	HbA1C	)	ก่อน					และหลงัเข้ารว่ม 

กจิกรรมเพ่ือนำผลจากการศึกษาไปขยายให้เกิดวงกว้าง 

ในด้านวิชาการและเป็นรูปแบบเผยแพร่ในการนำเสนอ 

ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเรื่องโยคะและอาหารไปใช้ 

ดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในการบริหาร 

หรือการดูแลสุขภาพด้วยตนเองต่อไป
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