รายงานการวิจัย
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อระดับนำ�้ตาลในเลือดและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
เครือข่ายโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Effects of Health Education Program on Blood Glucose Levels and Self Care Behaviors
of Type 2 Diabetic Patients, under the Care of Subdistrict Hospital,
Ongkharak Hospital Network, Nakhon Nayok Province

ปรียาภรณ์ สวัสดิ์ศรี, ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง *

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบระดับน้�ำ ตาลในเลือดและพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เครือข่าย
โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จำ�นวน 20 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองคือโปรแกรมการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon signed-rank test                           
ผลการวิจยั พบว่าก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ กลุม่ ตัวอย่างมีระดับน้ำ�ตาล
ในเลือดก่อนอาหารเช้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (z = 2.297, p < .05) มีน้ำ�ตาลเฉลี่ยสะสม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(z = 2.578, p < .05) และพบว่ามีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการดูแลสุขภาพทัว่ ไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (z = 3.431, p < .01) ส่วนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านอืน่ ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ
จากผลการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ เสนอแนะว่าควรปรับรูปแบบการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพเป็นกิจกรรมในลักษณะ
การสร้างเสริมพลังอำ�นาจโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ใช้ศักยภาพของ
ตนเองเป็นหลัก สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวหรือผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยได้มสี ว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ย และควรจัดให้มี
ทีมเยีย่ มบ้านเพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยสามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนต่อไป
คำ�สำ�คัญ :  โปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ  ระดับน้ำ�ตาลในเลือด  พฤติกรรมการดูแลตนเอง
              ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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Abstract

This quasi-experimental research was to examine the effects of health education program
on blood glucose levels and self care behaviors among type 2 diabetic patients, by comparing
blood glucose levels and self care behaviors before and after participating in the health education
program. Twenty samples were diabetic patients in subdistrict hospital, Ongkharak hospital
network and were selected by purposive sampling. Data were collected using questionnaires
and analyzed with statistics composed of percentage, mean, standard deviation, and Wilcoxon
signed-rank test.
After implementing the program, the results revealed that fasting blood sugar was statistically
significant decreased (z = 2.297, p < .05) and overall self care behaviors significantly improved
(z = 2.578, p < .05). In addition, self care behavior in a dimension of general health care also
improved significantly (z = 3.431, p < .01). However, HbA1c was not statistically significant
decreased.
Based on these findings, the health education program should be improved via a group
process in regard self-empowerment, patient-centered care, and family involvement in patient care.
Furthermore, a home visit approach should be used in order to encourage and promote
continuity of self care behavior among type 2 diabetic patients.
Keywords :  Health education program,  Blood glucose levels,  Self care behaviors,
                 Type 2 diabetic patients
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบันโรคเบาหวานได้กลายเป็นปัญหาสำ�คัญ
ทางสาธารณสุ ข ส�ำหรั บ ภาพรวมของสถานการณ์
โรคเบาหวานในประเทศไทย พบว่าในการส�ำรวจเมื่อ
ปีพ.ศ. 2547 มีประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไปเป็นโรคเบาหวาน
ร้อยละ 6.9 (Aekplakorn, et al., 2007) หรือประมาณ
3.2 ล้ า นคน โดยมี อั ต ราชุ ก ของโรคเบาหวานร้อยละ
9.6 ในปีพ.ศ. 2543 (Aekplakorn, et al., 2003)
โรคเบาหวานเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอัตราการป่วย
และการตายในประชากรจากภาวะแทรกซ้ อ นต่ า งๆ
ที่เกิดขึน้ ได้ในหลายระบบของร่างกาย หากผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ไม่สามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์
ปกติ ห รื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ เกณฑ์ ป กติ ไ ด้ อั น จะน�ำมาซึ่ ง

ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยทางการแพทย์ ใ นการรั ก ษาพยาบาล
จากการศึกษาต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดไม่พง่ึ อินซูลนิ จังหวัดพิษณุโลก (ทองพูล แต้สมบัติ,
อรทัย เขียวเจริญ และศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย, 2550)
พบว่ า ในปี ง บประมาณ 2548 และ 2549 มี ต ้ น ทุ น   
การรักษาพยาบาลต่อคนต่อปี รวมทั้งผู้ป่วยนอกและ
ผู ้ ป ่ ว ยในของเครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลศู น ย์ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ
4,440 และ 6,885 บาทต่อคนต่อปี ตามล�ำดับ และ
เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนเท่ากับ 2,462-7,148 บาท
ต่อคนต่อปี โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3,706 และ 4,487 บาท
ต่ อ คนต่ อ ปี ตามล�ำดั บ จะเห็ น ได้ ว ่ า โรคเบาหวานมี
ผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสั ง คม
โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
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อนึง่ การรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบนั ยังคงมุง่ เน้น
ที่ จ ะลดหรื อ ชะลอการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นต่ า งๆ
โดยการใช้ยาควบคู่ไปกับการควบคุมการรับประทาน
อาหารและการออกก�ำลังกายในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
ซึง่ มีระดับนำ�้ ตาลในเลือดไม่สงู มากนัก ถ้าสามารถควบคุม
การรับประทานอาหารได้ดีและมีการออกก�ำลังกายอย่าง
สม�่ำเสมอก็อาจควบคุมโรคได้โดยที่ไม่ต้องรับประทาน
ยาเลย ดังนั้น เป้าหมายในการดูแลรักษาโรคเบาหวานจึง
เน้นการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแล
ตนเองให้มากทีส่ ดุ การดูแลตนเองทีด่ จี ะท�ำให้การควบคุม
โรคเบาหวานดีขนึ้ ช่วยลดอัตราและระยะเวลาในการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทัง้ ชนิดเฉียบพลันและเรือ้ รังลงได้ แต่จาก
การศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่าผูป้ ว่ ยเบาหวานยังคงมีการดูแล
ตนเองที่ ไ ม่ ดี พ อ มี ก ารรั บ ประทานอาหารรสหวาน
รับประทานอาหารจุบจิบ บางคนขาดการออกก�ำลังกาย
หรื อ ออกก�ำลั ง กายไม่ ส ม�่ ำ เสมอ หยุ ด ยาเอง ท�ำให้
ไม่สามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้และเกิดภาวะ
แทรกซ้อนตามมา (ดุษณี สุทธปรียาศรี, 2532 อ้างถึงใน
พิไลวรรณ ยอดประสิทธิ์, 2542)
ในขณะเดียวกัน สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติได้
ก�ำหนดการให้ความรูแ้ ละป้องกันโรคเบาหวานเป็นหัวข้อ
รณรงค์ในวันเบาหวานโลกระหว่างปีพ.ศ. 2552 - 2556 นี้
และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งหามาตรการในการให้ความรู้
และควบคุมโรคเบาหวาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้
ขานรับและปรับแนวทางในการด�ำเนินนโยบายสุขภาพ
ของประเทศไทยให้ เ ป็ น เชิ ง รุ ก มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเน้ น
การรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมภาวะโรค
ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิถีการด�ำเนินชีวิตและพฤติกรรม
การบริโภคของประชาชนทั้งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
ส�ำหรับการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพนัน้ เป็นกลวิธหี นึ่ง
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดเป็นการป้องกันโรคระดับ
ปฐมภูมิ (primary prevention) (Leavell & Clark,
1965) การให้ ค วามรู ้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ท�ำให้ บุ ค คลเกิ ด
การเปลีย่ นแปลงความรูเ้ พียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั เป็น
การสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กบั ประชาชน

ในการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
อีกด้วย (ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย, 2548) จากการศึกษา
ของสุระ วิเศษศักดิ์ และอรุณรัตน์ สู่หนองบัว (2547)
พบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับความรู้จะช่วยให้สามารถ
จัดการดูแลตนเองในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดได้
ดีขน้ึ สอดคล้องกับการศึกษาของบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์,
ฉัตรประอร งามอุโฆษ และน้ำ�เพชร สายบัวทอง (2551)
ที่พบว่าผู้เป็นเบาหวานที่เข้าอบรมในโครงการให้ความรู้
การจัดการเบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มมีระดับน้ำ�ตาล
ในเลือดก่อนอาหารเช้า (fasting blood sugar; FBS)
และน้�ำ ตาลเฉลีย่ สะสม (HbA1C) หลังเข้าโครงการต่�ำ กว่า
ก่ อ นเข้ า โครงการ และจากการศึ ก ษาของพิ ไ ลวรรณ
ยอดประสิทธิ์ (2542) พบว่าภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ไม่ พึ่ ง อิ น ซู ลิ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองโดยรวมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ดังนัน้ การให้ความรูแ้ ละการสนับสนุน
ให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการกับโรคเบาหวานด้วย
ตนเองเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง
ต่อการดูแลรักษาและการควบคุมโรคเบาหวาน (American
Diabetes Association, 2004)
คลินิกเบาหวาน หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่าย
โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้เริม่ ดำ�เนินงาน
มาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีผู้ป่วย
เบาหวานจ�ำนวน 43 ราย ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารจั ด โปรแกรม
การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยก่อนการตรวจรักษา
โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมและครอบคลุม
เป้าหมายในการควบคุมโรค สำ�หรับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมคือ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเอง มีพฤติกรรมการควบคุมโรคที่เหมาะสม
สามารถควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดให้ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์
ปกติ ห รื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ เกณฑ์ ป กติ ซึ่ ง ลั ก ษณะของ
กิจกรรมจะเน้นการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยในเรือ่ งต่างๆ ได้แก่
1) โรคเบาหวานกับภาวะแทรกซ้อน 2) เป้าหมายในการควบคุม
โรคเบาหวาน 3) การควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน
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4) การออกกำ�ลังกาย 5) การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
6) การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน และ 7) การจัดการกับ
ความเครียด
จะเห็ น ได้ ว ่ า การให้ ค วามรู ้ ท างสุ ข ภาพเป็ น
บริการหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข  
เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการให้ความรู้ทางสุขภาพคือ
การมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ โดยเกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบตั ิ
ตนเกี่ยวกับสุขอนามัยไปในทางที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็น
การเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่และดียิ่งขึ้น
ต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมการให้
ความรูด้ า้ นสุขภาพต่อระดับน้�ำ ตาลในเลือดและพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับ
การรักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เครือข่าย
โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึง่ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้

จะนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากลวิธีการให้ความรู้
ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและศักยภาพในการดูแล
ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยเบาหวานต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ เปรียบเทียบระดับน้�ำ ตาลในเลือดและพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ
สมมติฐานการวิจัย
ระดับน้ ำ �ตาลในเลือดและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ก่ อ นและหลั ง      
การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ
มีความแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระดับน้ำ�ตาลในเลือด
  - ระดับน้ำ�ตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า (FBS)
  - น้ำ�ตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)

โปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
  - โรคเบาหวานกับภาวะแทรกซ้อน
  - เป้าหมายในการควบคุมโรคเบาหวาน
  - การควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน
  - การออกกำ�ลังกาย
  - การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
  - การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน
  - การจัดการกับความเครียด

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
  - ด้านการควบคุมอาหาร      
  - ด้านการออกกำ�ลังกาย
  - ด้านการใช้ยา        
  - ด้านการดูแลเท้า
     
  - ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป    
  - ด้านการพักผ่อนและการจัดการ         
    กับความเครียด  
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเป็นผูป้ ว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2 ทีเ่ ข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล เครือข่ายโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2553 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำ�นวน 20 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
โปรแกรมการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ เป็นโปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึ้นโดยนำ�แนวคิดมาจากแนวทางเวชปฏิบัติสำ�หรับ
โรคเบาหวาน พ.ศ. 2551 ซึง่ กำ�หนดโดยสมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย สมาคมโรคต่อมไร้ทอ่ แห่งประเทศไทย และ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2551) ประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) โรคเบาหวานกับภาวะแทรกซ้อน เป็น
การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนทั้งชนิดเฉียบพลัน
และเรือ้ รัง รวมทัง้ การปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนดังกล่าว ใช้วธิ กี ารบรรยาย สลับกับการทายปัญหา
และใช้รูปภาพภาวะแทรกซ้อนเป็นสื่อการสอน
2) เป้าหมายในการควบคุมโรคเบาหวาน
เป็นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับเกณฑ์ในการควบคุมโรคทัง้ ระดับ
น้�ำ ตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า น้�ำ ตาลเฉลีย่ สะสม ระดับไขมัน
ในเลือด ความดันโลหิต รอบเอว และดัชนีมวลกาย ใช้วธิ ี
การบรรยายประกอบเนือ้ หา สลับกับการทายปัญหา
3) การควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน
เป็นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม
ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน รายการอาหารแลกเปลีย่ น การอ่านฉลาก
โภชนาการ ใช้วธิ กี ารบรรยายประกอบเนือ้ หาโดยใช้แบบจำ�ลอง
อาหาร (food model) เป็นสื่อการสอน เกม “เลือกที่รัก
มักทีช่ งั ” เป็นกิจกรรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
เลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรค โดยให้ผปู้ ว่ ย
เลือกรูปภาพอาหารใส่ในกล่อง 3 ใบ ซึง่ ประกอบด้วยรูปภาพ
อาหารทีร่ บั ประทานได้โดยไม่จ�ำ กัดจำ�นวน รูปภาพอาหารที่
รับประทานได้โดยจำ�กัดจำ�นวน และรูปภาพอาหารทีไ่ ม่ควร
รับประทาน แล้วเฉลยคำ�ตอบในช่วงท้ายของกิจกรรม

ซึ่งเป็นลักษณะของกิจกรรมกลุม่ และการอภิปรายแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
4) การออกกำ�ลังกาย เป็นการให้ความรู้
เกีย่ วกับการออกกำ�ลังกายทีเ่ หมาะสมในผูป้ ว่ ยเบาหวาน
โดยการประยุกต์ใช้การออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด ใช้วธิ กี าร
บรรยาย การสาธิต และการสาธิตย้อนกลับ
5) การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เป็น
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขบัญญัติ 10 ประการในการดูแลเท้า
การนวดเท้า การบริหารเท้า ใช้วธิ กี ารบรรยาย การสาธิต และ
การสาธิตย้อนกลับ เกม “ปัน้ ดินให้เป็นดาว” เป็นกิจกรรม
ทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้ฝกึ บริหารกล้ามเนือ้ ฝ่าเท้า
โดยให้ผู้ป่วยพับและปั้นกระดาษด้วยเท้า
6) การใช้ยาในผูป้ ว่ ยเบาหวาน เป็นการให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการรับประทานยาทีถ่ กู ต้องและผลข้างเคียง
ของยา การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วย การลืมรับประทานยา
การรับประทานยาเมือ่ ต้องเดินทางไกล ใช้วธิ กี ารบรรยาย
ประกอบเนือ้ หา และการอภิปรายแลกเปลีย่ นประสบการณ์
7) การจัดการกับความเครียด เป็นการให้
ความรู้เกี่ยวกับการผ่อนคลายความตึงเครียดโดยใช้ วิ ธี
การฝึกกำ�หนดลมหายใจ การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การจินตนาการประกอบดนตรีบรรเลง ใช้วิธีการบรรยาย
การสาธิต และการสาธิตย้อนกลับ
ทัง้ นี้ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมใช้เวลาในการให้ความรู้
2 ครัง้ โดยให้ความรูเ้ ดือนละ 1 ครัง้ เป็นเวลา 2 เดือน
ส่วนที่ 2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาของการป่วยเป็นโรคเบาหวาน
โรคหรือปัญหาสุขภาพอื่นที่เกิดขึ้นร่วมกับโรคเบาหวาน
จ�ำนวนมือ้ อาหารทีร่ บั ประทานในแต่ละวัน และระดับนำ�้ ตาล
ในเลือด ณ วันทีท่ �ำการศึกษา
2) แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 แบ่ ง ออกเป็ น 6 ด้ า น
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ได้ แ ก่ 1) ด้ า นการควบคุ ม อาหาร จ�ำนวน 10 ข้ อ  
2) ด้านการออกก�ำลังกาย จ�ำนวน 5 ข้อ 3) ด้านการใช้ยา
จ�ำนวน 5 ข้ อ 4) ด้ า นการดู แ ลเท้ า จ�ำนวน 10 ข้ อ  
5) ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพทั่ ว ไป จ�ำนวน 10 ข้ อ และ
6) ด้านการพักผ่อนและการจัดการกับความเครียด จ�ำนวน
5 ข้อ รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 45 ข้อ ข้อค�ำถามด้านที่ 1-4 มีทงั้
ทางบวกและทางลบ ส่วนด้านที่ 5 และ 6 มีเฉพาะข้อค�ำถาม
ทางบวก ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ
ได้แก่ ปฏิบตั ปิ ระจ�ำ ปฏิบตั เิ ป็นบางครัง้ และไม่เคยปฏิบตั ิ
ส�ำหรั บ การแปลผลคะแนนนั้ น อิ ง ตามแนวทางของ
Best (1981) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง        
ปานกลาง และตำ�่
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลอง
และเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเก็บข้อมูล
ซึง่ ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพประจ�ำงานเวชปฏิบตั คิ รอบครัว
และชุมชน เจ้าหน้าที่ประจ�ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลแต่ละแห่ง และนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการทดลอง
และการเก็บรวบรวมข้อมูลและมอบแบบสอบถามให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเก็บข้อมูล
2. เจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ว่ ยเก็บข้อมูลชีแ้ จงให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจัย ด�ำเนินการพิทักษ์สิทธิ์
จากนัน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างท�ำแบบสอบถามก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ ค วามรู้ด้านสุขภาพ ในระหว่างรอรับ
การตรวจรักษา โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที ขณะเดียวกัน
กลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั การตรวจวัดและบันทึกข้อมูลระดับ
น�้ำตาลในเลือด
3. ให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้
ด้านสุขภาพตามหัวข้อทีก่ �ำหนด ในระหว่างรอรับการตรวจ
รักษา ใช้เวลาครัง้ ละประมาณ 30 นาที เป็นจ�ำนวน 14 ครัง้
ใช้ระยะเวลาทัง้ หมด 1 ปี 2 เดือน
4. ให้กลุม่ ตัวอย่างท�ำแบบสอบถามหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพครัง้ สุดท้าย พร้อมทัง้
ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลระดับนำ�้ ตาลในเลือดอีกครัง้

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยใช้
สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูล
ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดและพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการเปรียบเทียบระดับน�้ำตาลในเลือดและพฤติกรรม
การดูแลตนเองก่อนกับหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Wilcoxon
signed-rank test
ผลการวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.0 มีอายุอยูใ่ นช่วง
50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ
60.45 ปี (SD = 10.22) นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ
85.0 มีสถานภาพสมรสคือ สมรสแล้วและอยูก่ บั ครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ 80.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 80.0 มีอาชีพรับจ้างใช้แรงงานมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 45.0 มีรายได้อยูใ่ นช่วง 1,001-5,000 บาทต่อเดือน
คิดเป็นร้อยละ 75.0 โดยมีรายได้เฉลีย่ เท่ากับ 4,650 บาท
ต่อเดือน (SD = 6,716.71) ระยะเวลาของการป่วยเป็น
โรคเบาหวานอยูใ่ นช่วง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.0 โดยมี
ระยะเวลาเฉลีย่ เท่ากับ 3.95 (SD = 4.90) โรคหรือปัญหา
สุขภาพอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกับโรคเบาหวานคือ โรคความดัน
โลหิตสูงร่วมกับโรคไขมันในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 55.0
2. ระดับน�้ำตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับน�ำ้ ตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า
สูงกว่า 130 mg/dl แต่ไม่เกิน 179 mg/dl คิดเป็นร้อยละ
55.0 โดยมีระดับน�้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าเฉลี่ย
เท่ากับ 152.70 mg/dl (SD = 35.95) และมีนำ�้ ตาลเฉลีย่
สะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7% คิดเป็นร้อยละ 55.0 ส่วนหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับ
นำ�้ ตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าสูงกว่า 80 mg/dl แต่ไม่เกิน
129 mg/dl และสูงกว่า 130 mg/dl แต่ไม่เกิน 179 mg/dl
คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่ากัน โดยมีระดับน�้ำตาลในเลือด
ก่อนอาหารเช้าเฉลีย่ เท่ากับ 131.03 mg/dl (SD = 26.55)
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และมีนำ�้ ตาลเฉลีย่ สะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7% และมากกว่า

7% คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่ากัน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำ�แนกตามระดับน้ำ�ตาลในเลือด ก่อนและหลังการเข้าร่วม
              โปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ (n = 20)
ระดับน้ำ�ตาลในเลือด

ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
จำ�นวน (คน) ร้อยละ
จำ�นวน (คน) ร้อยละ

FBS (mg/dl)
    - 80 - 129
    - 130 - 179
    - ≥ 180
X ± SD
    Min - Max
HbA1c (%)
    - ≤ 7
    - > 7
X ± SD
    Min - Max

5
11
4

3. พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรูด้ ้านสุขภาพ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
ด้านการควบคุมอาหารอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ
60.0 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการออกก�ำลังกาย
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองด้านการใช้ยาอยูใ่ นระดับสูง คิดเป็นร้อยละ
85.0 มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านการดูแลเท้าอยูใ่ น
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.0 มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านการดูแลสุขภาพทัว่ ไปอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
60.0 และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการพักผ่อนและ
การจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ

25.0
55.0
20.0

10
10
-

152.70 ± 35.95
     107 - 249

131.03 ± 26.55
      81 - 174

11
9

10
50.0
10
50.0
7.00 ± 1.29
4.80 - 9.50

55.0
45.0
7.04 ± 1.77
4.20 - 10.10

80.0 ส่วนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการควบคุม
อาหารอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองด้านการออกก�ำลังกายอยู่ในระดับสูง
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 65.0 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
การใช้ยาอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 100 มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองด้านการดูแลเท้าอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 75.0 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการดูแล
สุขภาพทั่วไปอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.0 และมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการพักผ่อนและการจัดการ
กับความเครียดอยูใ่ นระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 80.0 ดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2  จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำ�แนกตามระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้าน
              ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ (n = 20)
ระดับพฤติกรรม
ด้านการควบคุมอาหาร
    - ระดับต่ำ�
    - ระดับปานกลาง
    - ระดับสูง
    X ± SD
    Min - Max
ด้านการออกกำ�ลังกาย
    - ระดับต่ำ�
    - ระดับปานกลาง
    - ระดับสูง
    X ± SD
    Min - Max
ด้านการใช้ยา
    - ระดับต่ำ�
    - ระดับปานกลาง
    - ระดับสูง
    X ± SD
    Min - Max
ด้านการดูแลเท้า
    - ระดับต่ำ�
    - ระดับปานกลาง
    - ระดับสูง
    X ± SD
    Min - Max

เกณฑ์ในการแปล
ผลคะแนน

ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
จำ�นวน (คน) ร้อยละ

หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
จำ�นวน (คน) ร้อยละ

10.00 - 16.66    
16.67 - 23.33    
23.34 - 30.00    

     40.0
8
60.0
12
24.00 ± 2.36
    20 - 28

  7
35.0
13
65.0
24.65 ± 2.56
     20 - 29

  5.00 - 8.33      
  8.34 - 11.67   
11.68 - 15.00

  55.0
11
45.0
9
11.55 ± 1.10
     10 - 13

  7
35.0
13
65.0
11.85 ± 1.18
     10 - 14

  5.00 - 8.33      
  8.34 - 11.67    
11.68 - 15.00   

2
18

  15.0
85.0
13.55 ± 1.57
      9 - 15

    100
20
14.25 ± .85
     13 - 15

10.00 - 16.66    
16.67 - 23.33
23.34 - 30.00

  10.0
2
90.0
18
25.80 ± 2.17
    21 - 30

  25.0
5
75.0
15
25.55 ± 2.68
    19 - 29
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ตารางที่ 2  จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำ�แนกตามระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้าน
              ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ (n = 20) (ต่อ)
ระดับพฤติกรรม
ด้านการดูแลสุขภาพทัว่ ไป
- ระดับต่ำ�
    - ระดับปานกลาง
    - ระดับสูง
    X ± SD
    Min - Max
ด้านการพักผ่อนและ
การจัดการกับความเครียด
- ระดับต่ำ�
    - ระดับปานกลาง
    - ระดับสูง
    X ± SD
    Min - Max

เกณฑ์ในการแปล
ผลคะแนน

ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
จำ�นวน (คน) ร้อยละ

หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
จำ�นวน (คน) ร้อยละ

10.00 - 16.66    
16.67 - 23.33    
23.34 - 30.00

  60.0
12
40.0
8
22.95 ± 2.76
     17 - 28

  2
10.0
18
90.0
26.65 ± 2.32
     22 - 30

   5.00 - 8.33
  8.34 - 11.67
11.68 - 15.00

  5.0
1
15.0
3
80.0
16
12.70 ± 1.92
      8 - 15

  4
20.0
16
80.0
13.50 ± 1.64
     10 - 15

อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (z = 2.297, p < .05) และ
พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี น�้ ำ ตาลเฉลี่ ย สะสมแตกต่ า งกั น
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3

4. การเปรี ยบเทีย บระดับน�้ำตาลในเลือดของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ความรูด้ า้ นสุขภาพ พบว่าก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
กลุม่ ตัวอย่างมีระดับนำ�้ ตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าแตกต่างกัน

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับน้ำ�ตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
              การให้ความรู้ด้านสุขภาพ (n = 20)
ระดับน้ำ�ตาลในเลือด
    FBS (mg/dl)
    HbA1c (%)

ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
X
SD
X
SD
26.55
152.70
35.95 131.05
1.29
   7.04
1.77
6.93

z

p

2.297
.280

.022
.779
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5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ความรูด้ า้ นสุขภาพ พบว่าก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (z = 2.578, p < .05) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองด้านการดูแลสุขภาพทั่วไปแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (z = 3.431, p < .01) ส่วน
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านอืน่ ๆ พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการเข้าร่วม
              โปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ จำ�แนกเป็นรายด้านและโดยรวม (n = 20)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
X
SD
X
SD

24.00
- ด้านการควบคุมอาหาร
11.50
- ด้านการออกกำ�ลังกาย
13.55
- ด้านการใช้ยา    
25.80
- ด้านการดูแลเท้า
22.95
- ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป
- ด้านการพักผ่อนและ          12.70
  การจัดการกับความเครียด  
- โดยรวม
110.50

z

p

2.36
1.10
1.57
2.17
2.76
1.92

24.65
11.85
14.25
25.55
26.65
  13.50

2.56
1.18
.85
2.68
2.32
1.64

1.733
.932
1.509
.167
3.431
1.592

.083
.351
.131
.868
.001
.111

6.71

116.45

7.48

2.578

.010

การอภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบระดับ
น�้ำตาลในเลือดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้อภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตามล�ำดับดังนี้
1. ผลการวิจยั พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีระดับน�้ำตาลในเลือด
ก่อนอาหารเช้าดีกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะว่ากลุม่ ตัวอย่างได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน
อย่างเป็นองค์รวม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนั้นได้ส่งเสริมให้
กลุม่ ตัวอย่างเกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคเบาหวาน
รวมทัง้ ลักษณะของกิจกรรมการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพนัน้
นอกจากการบรรยายเนือ้ หาความรูแ้ ล้ว ยังมีกจิ กรรมทีใ่ ห้
กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองปฏิบัติจริง ท�ำให้กลุ่มตัวอย่าง

เกิดทักษะในการดูแลตนเองมากขึ้น ส่วนการอภิปราย
กลุ่มท�ำให้กลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน และน�ำประสบการณ์ทเี่ หมาะสม
กับตนมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ การที่กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแล
ตนเองจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด เป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ นับสนุนให้     
กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจและทราบแนวทางปฏิบัติใน
การดูแลตนเองทีถ่ กู ต้อง เกิดความศรัทธา เชือ่ มัน่ เกิดก�ำลงั ใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองไปในทางที่
พึงประสงค์ จึงท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับน�้ำตาลในเลือด
ลดลงหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ
สอดคล้องกับการศึกษาของอรอนงค์ นารอด (2544) ทีพ่ บว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ของระดับนำ�้ ตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า
ภายหลังได้รบั รูปแบบการสอนลดลงกว่าก่อนได้รบั รูปแบบ
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การสอนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เช่นเดียวกับ
การศึกษาของภัททกุล จันทร์สวาท (2551) ทีพ่ บว่าผูป้ ว่ ย
เบาหวานมีแนวโน้มในการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดได้ดขี นึ้
ภายหลังการสอนสุขศึกษา โดยพบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดมากกว่า 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร มีจ�ำนวนลดลง
2. ผลการวิจยั พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ความรูด้ า้ นสุขภาพ กลุม่ ตัวอย่างมีนำ�้ ตาลเฉลีย่ สะสมดีกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ แต่มคี วามแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่ามีปจั จัยบางประการ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวาน ซึง่ ส่งผล
ต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง เช่น
แบบแผนการด�ำเนินชีวติ ของผูป้ ว่ ยแต่ละคนทีม่ คี วามแตกต่าง
กันไปตามลักษณะของภาวะสุขภาพ อาชีพ ภาระในครอบครัว
และฐานะทางเศรษฐกิจ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ในชีวติ ทีเ่ กิดขึน้
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุม่ ตัวอย่าง รวมทัง้ มีผลต่อความยากง่ายใน      
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยเช่นกัน
(ภาวนา กีรติยุตวงศ์, 2537) จึงอาจท�ำให้กลุ่มตัวอย่าง
ไม่สามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนือ่ ง
และสมำ�่ เสมอ อนึง่ เมือ่ ตรวจค่าน�ำ้ ตาลเฉลีย่ สะสมพบว่า
มีการเปลีย่ นแปลงน้อย ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าการควบคุม
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดโดยกลุม่ ตัวอย่างเองยังไม่ดพี อ เช่น
มีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดก่อนอาหารสูง ในขณะทีร่ ะดับนำ�้ ตาล
เฉลีย่ สะสมไม่ได้สงู ตามไปด้วย ซึง่ อาจเป็นเพราะว่าในช่วง
2-3 เดือน ก่อนการตรวจเลือด กลุม่ ตัวอย่างสามารถควบคุม
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดได้ดี แต่วนั ก่อนหน้าทีจ่ ะท�ำการเจาะเลือด
อาจควบคุมอาหารไม่ดีพอ หรือในกรณีที่ระดับน�้ำตาล
ในเลือดก่อนอาหารมีคา่ ไม่สงู ในขณะทีร่ ะดับน�ำ้ ตาลเฉลีย่
สะสมสูง อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถควบคุม
ระดับนำ�้ ตาลในเลือดได้ดใี นช่วง 2-3 เดือน ก่อนมาตรวจเลือด
แต่เพิง่ มาควบคุมอาหารเพียง 2-3 วัน ทีจ่ ะมาตรวจเลือด
เป็นต้น (ชัยพร แจ่มรัตน์, 2547)
3. ผลการวิจยั พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ความรูด้ า้ นสุขภาพ กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยรวมดีกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าความรูเ้ รือ่ งโรคเบาหวานนัน้ มีสว่ นส�ำคัญทีก่ อ่ ให้
เกิดความเข้าใจ แรงจูงใจทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรม การมีความรูท้ ี่
ถูกต้องเหมาะสม รวมทัง้ การมีทกั ษะในการปฏิบตั ไิ ด้จริง
จะก่อให้เกิดความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการดูแล
ตนเอง อนึง่ รูปแบบของกิจกรรมในโปรแกรมการให้ความรู้
ด้านสุขภาพทีจ่ ดั ขึน้ นัน้ เป็นกลวิธหี นึง่ ในการให้ความรูแ้ ละ
ค�ำแนะน�ำที่ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ มีเนื้อหา
ความรูท้ งี่ า่ ยต่อการเรียนรู้ อธิบายสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม เช่น
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ให้เข้าใจได้งา่ ยขึน้ การแสดงตัวอย่าง
ด้วยรูปภาพและแบบจ�ำลองอาหาร ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างเกิด
ความเข้าใจในสิ่งนั้นและจดจ�ำเนื้อหาต่างๆ ได้มากขึ้น
การปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้ความรูม้ าเป็นการบรรยายสลับ
กับการเล่นเกม การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ การแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์เกีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ น ซึง่ นอกจากจะ
เป็นการสร้างความสนใจให้แก่กลุม่ ตัวอย่างแล้ว ยังเสริมสร้าง
แนวคิดและวิธกี ารแก้ปญ
ั หาด้านพฤติกรรมสุขภาพอีกด้วย
จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวม สอดคล้องกับการศึกษาของพิไลวรรณ ยอดประสิทธิ์
(2542) ทีพ่ บว่ากลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การดูแลตนเองโดยรวมดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .01) เช่นเดียวกับการศึกษาของอรอนงค์
นารอด (2544) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนภายหลังการใช้
รูปแบบการสอนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมือ่ พิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นรายด้าน
ผลการวิจยั พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้
ด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านการดูแลสุขภาพทัว่ ไปดีกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบของกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น
มีเนือ้ หาทีน่ อกจากจะสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคแล้ว
ยังก่อให้เกิดความตระหนักและการรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเองทีเ่ หมาะสม จึงท�ำให้
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการดูแล
สุขภาพทั่วไปดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของสุพิมพ์                 
อุ่นพรหม, นงนุช โอบะ และนุศรา แก้ววิจิตร (2550)
ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ด้าน
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สุขภาพมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ หลังทดลองมีคา่ สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั ส�ำคญ
ั
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ส่วนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านอืน่ ๆ
ซึ่งได้แก่ด้านการควบคุมอาหาร ด้านการออกก�ำลังกาย
ด้านการใช้ยา ด้านการดูแลเท้า และด้านการพักผ่อนและ
การจัดการกับความเครียด ผลการวิจัยพบว่าก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะว่าแบบแผนการด�ำเนินชีวิต ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
ศักยภาพในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุม่ ตัวอย่างมีความแตกต่างกัน จึงอาจท�ำให้กลุม่ ตัวอย่าง
ไม่สามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเองได้ครบทุกด้าน
ดังจะขออธิบายตามรายพฤติกรรมดังนี้
- พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการควบคุม
อาหาร อธิบายได้ว่าพฤติกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับ
ความชอบหรือไม่ชอบโดยส่วนตัวและเรือ่ งอุปนิสยั ส่วนบุคคล
การจัดเตรียมอาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวานสูงอายุโดยสมาชิก
ในครอบครัว การซือ้ อาหารส�ำเร็จรูปรับประทาน และการร่วม
รับประทานอาหารในงานเลีย้ ง งานบุญ ซึง่ ปัจจัยดังกล่าว
ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองด้านการควบคุมอาหารได้อย่างต่อเนือ่ ง
- พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการออกก�ำลงั กาย
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างบางรายอ้างว่าเหนือ่ ยจากการประกอบอาชีพ
การท�ำงานในไร่นา จึงไม่อยากออกก�ำลังกายให้เหนือ่ ยล้า
มากขึน้ คิดว่าการท�ำงานทีต่ นท�ำอยูก่ เ็ ป็นการออกก�ำลังกาย
แล้ว นอกจากนี้ยังอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างเริ่มเข้าสู่         
วัยสูงอายุ ซึง่ พบว่าเมือ่ อายุยงิ่ มากขึน้ การออกก�ำลังกายจะ
ยิง่ ลดลง (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
2546) ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าสภาพร่างกายทีเ่ สือ่ มถอย เช่น
เข่าเสือ่ ม มีอาการปวดเข่า มีความบกพร่องในการมองเห็น
หรือมีความเจ็บป่วยอืน่ เกิดขึน้ ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการออกก�ำลังกาย
ได้อย่างสมำ�่ เสมอ

- พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการใช้ยา
จากการพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างยัง
รับประทานยาไม่ตรงเวลา หรือลืมรับประทานยาเป็นบางครัง้
เนื่องจากต้องเร่งรีบออกไปประกอบอาชีพ รวมทั้งภาวะ
การเจ็บป่วยด้วยโรคอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างบางราย
มีความเชื่อว่าไม่สามารถรับประทานยาร่วมกันได้ หรือ
บางรายมีการใช้ยาสมุนไพรหรือยาผีบอกโดยไม่ปรึกษา
แพทย์ผู้รักษา แล้วหยุดยาเองเพื่อต้องการทราบผลจาก
การใช้ ย าสมุ น ไพร ซึ่ ง พฤติ ก รรมดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้            
กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
- พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการดูแลเท้า
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่นยิ มสวมรองเท้าหุม้ ส้นหรือ
สวมถุงเท้า เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน รูส้ กึ ไม่สบายเท้า
หากต้องสวมถุงเท้าไว้ตลอดเวลา และวัฒนธรรมของคนไทย
นิยมเดินเท้าเปล่าในบ้าน ส่วนวัฒนธรรมในชนบทนัน้ ก่อน
ขึน้ บ้านต้องล้างเท้า หรือหลังกลับจากการท�ำไร่ ท�ำนา ก็ตอ้ ง
ล้างดินโคลนออก จึงคิดว่าเป็นการท�ำความสะอาดเท้าอยูแ่ ล้ว
นอกเหนือจากการท�ำความสะอาดขณะอาบน�ำ ้ ส่วนการตัดเล็บ
นิยมตัดตามแนวโค้งของเล็บเพื่อความสวยงาม หรือใน
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามบกพร่องในการมองเห็น ต้องอาศัย
ลูกหลานในการตัดเล็บให้ จึงท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการดูแลเท้าได้อย่าง
ถูกต้อง
- พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการพักผ่อน
และการจัดการกับความเครียด อธิบายได้วา่ โรคเบาหวาน
เป็นโรคเรือ้ รัง มีระยะเวลาในการเจ็บป่วยยาวนาน และใช้เวลา
ในการรักษาตลอดชีวิต ซึ่งอาจมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
เกิดขึน้ ได้ ส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างเกิดความท้อแท้ วิตกกังวล
เบือ่ หน่าย อีกทัง้ ปัญหาภายในครอบครัวยังเป็นปัจจัยทีท่ �ำให้
กลุม่ ตัวอย่างบางรายเกิดความเครียด ต้องใช้พลังความคิด
และเวลาในการจัดการแก้ปัญหา ท�ำให้ขาดแรงจูงใจใน
การดูแลสุขภาพตนเองเพือ่ ควบคุมโรคให้ดหี รือเพือ่ ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด บางรายอาจขาดทักษะในการจัดการกับ
ปัญหา การคิด และการตัดสินใจในการแก้ปญ
ั หา ส่งผลให้
กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเอง
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ด้านการพักผ่อนและการจัดการกับความเครียดได้อย่าง
เหมาะสม

สังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัด
กิจกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยต่อไป
2.2 จากการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการดูแลเท้า หลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพลดลงกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ จึงควรมีการท�ำวิจยั เชิงทดลองหรือเชิงปฏิบตั ิ
การเพื่อทดสอบและพัฒนาวิธีการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้ง
พัฒนาทักษะการดูแลเท้าแก่ผปู้ ว่ ยเบาหวาน
2.3 ควรมี ก ารท�ำวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยน�ำ
โปรแกรมทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปปรับใช้โดยเพิม่ กิจกรรม
เช่น การใช้กจิ กรรมเพือ่ นช่วยเพือ่ น การเข้าค่ายเบาหวาน
กลางวัน เป็นต้น และมีการติดตามผลเป็นระยะ เช่น
ทุก 6 เดือน แล้วปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละราย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการน�ำโปรแกรม
การให้ความรูด้ า้ นสุขภาพจากการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปประยุกต์ใช้
โดยปรับรูปแบบการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพเป็นกิจกรรมใน
ลักษณะการสร้างเสริมพลังอ�ำนาจโดยใช้กระบวนการกลุม่
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ได้ชว่ ยเหลือกันภายในกลุม่ ซึง่ จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีก�ำลังใจ
ในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น
1.2 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการจัดกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
โดยให้ความส�ำคัญกับผูป้ ว่ ย ยึดผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง ค�ำนึงถึง
ความต้องการของผูป้ ว่ ย และส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยได้ใช้ศกั ยภาพ
ของตนเองเป็นหลัก โดยทีมสุขภาพควรปรับเปลีย่ นบทบาท
มาเป็ น ผู ้ ส ่ ง เสริ ม สนับสนุน และให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วย
เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการดูแลและควบคุมชีวิต
ตนเอง
1.3 ทีมสุขภาพควรสนับสนุนให้สมาชิกใน
ครอบครัวหรือผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยได้มสี ว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ย
โดยมีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทีจ่ �ำเป็นในการดูแลผูป้ ว่ ย
เพือ่ ให้สมาชิกในครอบครัวหรือผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเกิดความมัน่ ใจ
ทีจ่ ะดูแลผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้
1.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลควรจัดให้มี
ทีมเยีย่ มบ้านเพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยสามารถปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน รวมทัง้
ให้ค�ำปรึกษาและแก้ปญ
ั หาสุขภาพหรือปัจจัยต่างๆ ทีเ่ ป็น
อุปสรรคร่วมกับผูป้ ว่ ยและสมาชิกในครอบครัว
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดูแลตนเอง
ของผูป้ ว่ ยเบาหวาน เช่น แผนการด�ำเนินชีวติ ภาวะสุขภาพ
อาชีพ ภาระในครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ บริบททาง
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