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Diabetic patient with in-proper diet would be at a
risk of serious complications that harm their health.
This quasi-experimental research aimed to study the
effect of a self-efficacy on dietary glycemic control
program of patients with type 2 diabetes in Nakhon
Pathom Province. The study sample comprised 64
diabetic patients equally assigned into experimental and
a comparison group. Only the experimental group
participated in the learning activities of the self-efficacy
dietary glycemic control program 4 times in 8 weeks. The
learning activities were; knowledge enhancement, role
modeling; behavioral goals setting; proper dietary skills
development through games; and other food product
label reading and food selection practices; preparing
food menu; setting food proportion according to food
model; group discussion; and providing social support
by the researcher and village health volunteer by home
visit and phone. While the comparison group received
normal services from the sub-district health promotion
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hospital. Data were collected using a structured interview
questionnaire and presented in frequency, percent, mean,
and standard deviation. The research hypotheses were
tested using Chi-Square test, Paired Sample’s t-test, and
Independent Sample’s t-test. Results revealed that, the
experimental group had significantly better knowledge
about complications and dietary for the diabetic patients,
perceived self-efficacy and outcome expectation on diet,
and dietary behaviors than before the experiment, and
better than the comparison group (p < 0.05). The average
fasting blood sugar lever of the experimental group was
significantly lower than before the experiment, and less
than the comparison group (p < 0.05). Public health
service institutes could apply this program for the patient
with type 2 diabetes to gain proper dietary behaviors,
and control their blood sugar levels, prevent complications
from diabetes resulting in good health and quality life.
Keywords : Patient with type 2 diabetes, Perceived
self-efficacy, Dietary

บทคัดย่อ		
ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญและเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมการรับรูค้ วามสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
เพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
จ�ำนวน 64 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มละ 32 ราย กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ตามโปรแกรมการรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเองในการบริ โ ภค
อาหารเพือ่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด จ�ำนวน 4 ครัง้ เป็นเวลา
8 สัปดาห์ กิจกรรมประกอบด้วยการเสริมสร้างความรูเ้ รือ่ งภาวะ
แทรกซ้อนและอาหารส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยการเรียนรู้
จากตัวแบบ การตั้งเป้าหมายพฤติกรรม การพัฒนาทักษะ
การบริโภคอาหารที่ถูกต้องโดยการเรียนรู้ผ่านเกม การฝึกอ่าน
ฉลากโภชนาการ ฝึกการเลือกรับประทานอาหาร การจัดเมนู
อาหาร และก�ำหนดสัดส่วนปริมาณอาหารตามโมเดลอาหาร
จ�ำลอง การอภิปรายกลุ่ม และการให้แรงสนับสนุนทางสังคม
จากผูศ้ กึ ษาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นโดยการ
ติดตามเยี่ยมบ้านและโทรศัพท์ติดตาม ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
ได้รับบริการตามปกติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ Chi-Square test, Paired
Sample’s t-test และ Independent Sample’s t-test ผลการ
ศึกษาพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องภาวะ
แทรกซ้ อ นและอาหารส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวาน การรั บ รู ้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลของการบริโภคอาหาร
และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง
และสู ง กว่ า กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(p < 0.05) กลุ ่ ม ทดลองมี ค ่ า เฉลี่ ย ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด
ก่อนอาหารเช้าลดลงมากกว่าก่อนการทดลอง และลดลงมากกว่า
กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p < 0.05)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั สถานบริการสาธารณสุขสามารถ
น� ำ โปรแกรมนี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ ถู ก ต้ อ ง
สามารถควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดเพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยเบาหวาน
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ค�ำส�ำคัญ : ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรูค้ วามสามารถ
ตนเอง การบริโภคอาหาร

บทนำ�
เบาหวาน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญและมีแนวโน้ม
จ�ำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมากทุกปี ในปี พ.ศ. 2557
พบว่า ทัว่ โลกมีผทู้ เี่ ป็นเบาหวานประมาณ 382 ล้านคน และในปี
พ.ศ. 2558 พบว่า ทัว่ โลกมีผทู้ เี่ ป็นเบาหวานประมาณ 415 ล้าน
คน โดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติมีการคาดประมาณว่า
ในอีก 25 ปีข้างหน้า ผู้ที่เป็นเบาหวานจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เป็น 642 ล้านคน โดยเฉพาะประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาและประเทศ
แถบเอเชีย1
ส�ำหรับสถานการณ์เบาหวานในประเทศไทย ระหว่างปี
พ.ศ. 2555 - 2557 พบว่า อัตราป่วยเบาหวานเท่ากับ 1,050.05,
1,080.25 และ 1,032.50 ต่อประชากรแสนคน ตามล�ำดับ2
และในปี พ.ศ. 2556 พบมีผเู้ สียชีวติ จากโรคเบาหวาน 9,647 ราย
หรือเฉลี่ยวันละ 27 ราย คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน
เท่ากับ 14.93 ต่อประชากรแสนคน3 โรคเบาหวานจัดเป็น
โรคเรือ้ รังทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และเป็นโรคทีส่ ง่ ผล
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อีกมากมาย หากผูป้ ว่ ยไม่สามารถ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้โดยในปี พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วย
เบาหวานมีภาวะแทรกซ้อน จ�ำนวน 484,876 ราย ภาวะ
แทรกซ้อนทีพ่ บ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดแดง 19,359
ราย ภาวะแทรกซ้อนทางไต 35,096 ราย ภาวะแทรกซ้อน
ระบบประสาท 22,326 ราย ภาวะแทรกซ้อนทางตา 14,262 ราย
ภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 51,572 ราย4 โรคเบาหวานมีสาเหตุ
มาจากพฤติกรรมเสี่ยงหลายพฤติกรรม ที่มีผลต่อการควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือด ได้แก่ การรับประทานยาไม่ถูกต้อง
การรั บ ประทานอาหารไม่ ถู ก ต้ อ ง ขาดการออกก� ำ ลั ง กาย
มีความเครียด เป็นต้น
จังหวัดนครปฐม เป็นหนึง่ ในจังหวัดของประเทศไทยทีพ่ บ
ผู้ป่วยเบาหวานในอัตราที่สูง ในปี พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วยด้วย
โรคเบาหวานจ�ำนวน 8,968 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,030.40
ต่อประชากรแสนคน และข้อมูลจากส�ำนักโรคไม่ติดต่อได้
รายงานอัตราป่วยของผูป้ ว่ ยในทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ด้วยโรคเบาหวาน เฉพาะจังหวัดนครปฐมระหว่างปี พ.ศ. 2553
- 2555 พบว่า มีอตั ราป่วยเท่ากับ 1,276.9, 1,362.7 และ1,325
ต่อประชากรแสนคน ตามล�ำดับ5 ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลวัดสุวรรณ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เป็ น สถานบริ ก ารที่ พ บจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานจ� ำ นวนมาก
แห่งหนึ่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลวัดสุวรรณ
ให้ความส�ำคัญและวางแผนแก้ปัญหามาโดยตลอด แต่ก็พบ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่เพิม่ ขึน้ ทุกปี ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2555
- 2558 พบผู้ป่วยรายใหม่จ�ำนวน 97, 119, 131 และ 137 คน
ตามล�ำดับ นอกจากนี้พบอัตราป่วยเบาหวาน ระหว่างปี พ.ศ.
2556 - 2558 มีอัตราเท่ากับ 0.86, 2.53 และ 1.77 ต่อพัน
ประชากร ตามล�ำดับ ปี พ.ศ. 2559 มีผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานทัง้ หมด
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560
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213 ราย ในจ�ำนวนนี้มีผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน�้ำตาลไม่ได้
(Fasting blood sugar : FBS มากกว่าหรือเท่ากับ 130
มิลลิกรัม/เดซิลิตร ติดต่อกัน 2 ครั้ง) จ�ำนวน 21 ราย (ร้อยละ
48.8) และพบผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในปี
พ.ศ. 2557 - 2559 จ�ำนวน 98, 102 และ 110 ราย ตามล�ำดับ6
แม้ว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลวัดสุวรรณ จะมี
การจัดให้สขุ ศึกษาแก่ผปู้ ว่ ย แต่กม็ ขี อ้ จ�ำกัดในเรือ่ งของบุคลากร
และเวลาในการให้ความรู้ หรือจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม
จึงส่งผลให้ผปู้ ว่ ยส่วนหนึง่ ยังไม่สามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาลได้
ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายตามมาได้
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา ดังที่กล่าว
มาข้างต้นผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาโปรแกรมโดยประยุกต์ทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ถูกต้อง และสามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติได้ รวมทั้งเป็นการป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนอันตราย และยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุและวิธีการ

จากการค�ำนวณตามสูตร ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุม่ ทดลอง เท่ากับ 66.429 และ 3.118 ตามล�ำดับ
กลุ่มเปรียบเทียบ เท่ากับ 63.086 และ 5.591 ตามล�ำดับ8
ได้ ตั ว อย่ า งกลุ ่ ม ละ 29 ราย แต่ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ หาย
และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลจึงปรับเพิ่มขนาดตัวอย่าง
ร้อยละ 10.0 ดังนั้นจะได้ตัวอย่างกลุ่มละ 32 ราย รวมทั้งหมด
จ�ำนวน 64 ราย เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการรับประทาน
ยาเม็ดเท่านั้น มีอายุระหว่าง 35 - 65 ปี เนื่องจากเป็นช่วงอายุ
ที่มักพบเบาหวานในผู้ใหญ่ ระยะเวลาที่ป่วยไม่มีผลต่อการ
คัดเข้าแต่ต้องยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน สามารถอ่านออก เขียน
พูดภาษาไทยได้ และสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 5 ส่วน
ซึ่งได้ผ่านการทดสอบเครื่องมือและวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง
พบว่ า ด้ า นความรู ้ ไ ด้ ค ่ า ความเที่ ย ง 0.79 ด้ า นการรั บ รู ้
ความสามารถตนเองต่ อ การบริ โ ภคอาหารที่ ถู ก ต้ อ งได้ ค ่ า
ความเที่ยง 0.71 และด้านความคาดหวังในผลของการบริโภค
อาหารทีถ่ กู ต้องได้คา่ ความเทีย่ ง 0.92 และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ทดลอง
ได้แก่ โปรแกรมทดลองทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ มาเอง คูม่ อื การบริโภค
อาหารส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน9 และโปสเตอร์ สมุดบันทึก
การบริโภคอาหาร เป้าหมายพฤติกรรมและระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมาเองและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการจัดอบรม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา ท�ำการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent sample’s t-test
และ Paired sample’s t – test การศึกษานีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการบริโภคอาหารเพือ่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ของผูป้ ว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครปฐม โดยมีสมมติฐานการวิจัย
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อน
และอาหารส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองต่อการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง มีความคาดหวังในผล
ของการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่ อ ควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง
และสู ง กว่ า กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บและมี ร ะดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด
ก่อนอาหารเช้า ลดลงมากกว่าก่อ นการทดลองและลดลง
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
แบบ 2 กลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มารับบริการทีค่ ลินกิ เบาหวาน ผล
ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรและสังคมและข้อมูล
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลวัดสุวรรณเป็นกลุ่ม
ทดลอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลมหาสวัสดิ์ ภาวะสุขภาพ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบพบว่า
เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value >
เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างสองกลุม่ ทีเ่ ป็นอิสระ 0.05) (ตารางที่ 1 และ 2)
ต่อกันมีสูตรค�ำนวณ7 ดังนี้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรและสังคม
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
คุณลักษณะทางประชากรและสังคม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
น้อยกว่า 40
40 - 60
มากกว่า 60
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี

กลุ่มทดลอง (n = 32)

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 32)

จ�ำนวน (ร้อยละ)

จ�ำนวน (ร้อยละ)

14 (43.7)
18 (56.3)

χ2

p-value*

1.067

0.302

0.213

0.832

3.197

0.362

10 (31.3)
22 (68.7)

2 (6.3)
19 (59.3)
11 (34.4)

2 (6.3)
18 (56.2)
12 (37.5)

2 (6.3)
16 (50.0)
11 (34.4)
3 (9.3)

2 (6.3)
22 (68.8)
5 (15.6)
3 (9.3)

*Significant p-value ≤0.05

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลภาวะสุขภาพ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ภาวะสุขภาพ
ระยะเวลาการป่วย (ปี)
<1
1-5
>5
ดัชนีมวลกาย (กก./ม2)
18.5 - 22.9 (ปกติ)
23 - 24.9 (น�้ำหนักเกิน)
≥ 25 (อ้วน)
ระดับน�้ำตาลในเลือด
ก่อนอาหารเช้า (FBS)
ของเดือนที่ผ่านมา (mg/dl)
126 - 154 (เฝ้าระวัง)
155 - 182 (อันตราย)
> 182 (วิกฤติ)
ไม่ทราบ

กลุ่มทดลอง (n = 32)

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 32)

จ�ำนวน (ร้อยละ)

จ�ำนวน (ร้อยละ)

3 (9.3)
18 (56.3)
11 (34.4)
9 (28.2)
4 (12.5)
19 (59.3)

25 (78.1)
2 (6.3)
4 (12.5)
1 (3.1)

χ2

p-value*

0.952

0.345

0.271

0.788

0.308

0.759

6 (18.8)
17 (53.1)
9 (28.1)
11 (34.4)
2 (6.3)
19 (59.3)

23 (71.9)
4 (12.5)
4 (12.5)
1 (3.1)

*Significant p-value ≤ 0.05
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560
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ความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนและอาหารส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) หลังการทดลอง
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนและอาหารส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
ความรู้

n

SD

t

df

p-value*

1.388

62

0.170

5.317

62

< 0.001

ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

12.78

3.03

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

11.78

2.72

mean difference (95% Cl)

1.00 (-0.4, 2.4)

หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

15.28

2.18

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

12.15

2.50

mean difference (95% Cl)

3.12 (1.9, 4.3)

การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) หลังการทดลอง
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง
การรับรู้ความสามารถตนเอง

n

SD

t

df

p-value*

0.611

62

0.544

6.446

62

<0.001

ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

40.91

7.78

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

42.03

6.93

mean difference (95% Cl)

1.12 (-4.8, 2.5)

หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

52.88

7.92

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

41.66

5.84

mean difference (95% Cl)
*Significant p-value ≤ 0.05
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11.21 (7.7, 14.6)

ความคาดหวังในผลของการบริโภคอาหารทีถ่ กู ต้อง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง เมือ่ เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) หลังการทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลของการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
ความคาดหวังในผล

n

SD

t

df

p-value*

1.959

62

0.055

6.617

62

< 0.001

ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

40.41

5.15

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

38.44

2.40

mean difference (95% Cl)

1.96 (-0.0, 3.9)

หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

45.84

5.71

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

38.47

2.66

mean difference (95% Cl)

7.37 (5.1, 9.6)

*Significant p-value ≤ 0.05

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) หลังการทดลอง
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

n

SD

t

df

p-value*

0.476

62

0.636

3.524

62

0.001

ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

49.47

8.04

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

50.38

7.16

mean difference (95% Cl)

0.90 (-4.7, 2.8)

หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

54.47

5.15

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

48.78

7.53

mean difference (95% Cl)

5.68 (2.4, 8.9)

*Significant p-value ≤ 0.05
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560
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ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า (FBS) ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p-value > 0.05) หลังการทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.001) (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับน�้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
ระดับน�้ำตาลในเลือด
ก่อนอาหารเช้า

n

SD

t

df

p-value*

0.255

62

0.799

3.915

62

<0.001

ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

144.63

36.94

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

142.28

36.44

mean difference (95% Cl)

2.34 (-15.9, 20.6)

หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง

32

127.0

13.75

กลุ่มเปรียบเทียบ

32

150.47

30.99

mean difference (95% Cl)

23.46 (-35.4, -11.4)

วิจารณ์
การศึ ก ษานี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการรั บ รู ้
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครปฐม
โดยประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ก ารรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเองร่ ว มกั บ
แรงสนับสนุนทางสังคม เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยแบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 32 ราย โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กลุม่ ทดลอง จ�ำนวน 4 ครัง้ เป็นระยะเวลา
8 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตามปกติ ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ความรูก้ ารรับรู้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร และระดับน�้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า
(FBS) ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งความรู้ที่เพิ่มขึ้น
เป็นผลจากกิจกรรมการเรียนรู้เน้นเสริมสร้างความรู้เรื่องภาวะ
แทรกซ้อนและอาหารส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบด้วย
การบรรยายให้ความรู้ที่สอดคล้องกับปัญหา เช่น การควบคุม
ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด การป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ น และ
การบริโภคอาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน ทีเ่ น้นความรูเ้ รือ่ งชนิด
และปริมาณ ท�ำให้การบรรยายได้รบั ความสนใจ สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ อุระณี10 ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการ
เบาหวานด้วยตนเองต่อความรู้พฤติกรรมและดัชนีสุขภาพ
ในผู ้ เ ป็ น เบาหวานชนิ ด ที่ 2 พบว่ า กลุ ่ ม ทดลองมี ค วามรู ้
พฤติกรรมการจัดการเบาหวานด้วยตนเอง น�้ำตาลในเลือด
น�ำ้ ตาลสะสมดีขนึ้ กว่ากลุม่ ควบคุม ด้านการรับรูค้ วามสามารถ
ตนเองที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ผลจากกิ จ กรรมเน้ น พั ฒ นาการรั บ รู ้
และฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบกลุ ่ ม
ผ่านการเล่นเกมเพื่อฝึกทักษะ เช่น การอ่านฉลาก การเลือก
บริโภคอาหารที่ถูกต้อง การจัดเมนูอาหาร ก�ำหนดสัดส่วน
ปริมาณอาหาร ด้วยการลงมือปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติถูกต้อง
ท�ำให้เกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์โดยตรงจากความส�ำเร็จ
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ของ Banura11 ร่วมกับฝึกตั้งเป้าหมายพฤติกรรม เช่น
กินข้าว - แป้งน้อยลง กินผักมากขึ้น กินขนมหวาน ผลไม้
น�้ ำ หวานน้ อ ยลง และติ ด ตามเป้ า หมายด้ ว ยการโทรศั พ ท์
ติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า นจากผู ้ ศึ ก ษาและเยี่ ย มบ้ า นจาก อสม.
กับผูศ้ กึ ษา พร้อมกับบันทึกการบริโภคอาหารและระดับน�ำ้ ตาล
ในเลื อ ดในสมุ ด ที่ แ จกให้ และยั ง ได้ เ รี ย นรู ้ ป ระสบการณ์
ของคนอื่ น ผ่ า นการสั ง เกตตั ว แบบสั ญ ลั ก ษณ์ จ ากวิ ดี โ อ

สรุป
และบุคคล ผู้ศึกษากล่าวชื่นชมและให้ก�ำลังใจเป็นการพูด
จูงใจด้วยวาจา พร้อมกับปรบมือเป็นการกระตุ้นทางอารมณ์
และให้รางวัลเพื่อช่วยเสริมแรงเป็นการคงไว้ซึ่งพฤติกรรม
ที่ พึ ง ประสงค์ 11ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจุ ฑ ามาส 12
ได้ศึกษาโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเบาหวานและการจัดการ
ตนเองของผูท้ เี่ ป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องการจัดการตนเอง การรับรู้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติกรรม
การจัดการตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกาย
เพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อนการทดลอง ด้านความคาดหวังในผลลัพธ์
ที่ถูกต้องที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากผู้ศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ได้แก่ การบรรยาย เสนอตัวแบบเชิงบวก การตัง้
เป้าหมายและให้รางวัล ร่วมกับฝึกทักษะผ่านการเล่นเกม
อภิปรายกลุม่ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
ถึงปัญหาและอุปสรรค ซึง่ การเสนอตัวแบบทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กับผูป้ ว่ ยช่วยให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้เร็วจากประสบการณ์ของคนอืน่
เช่น “การกินข้าว ขนมหวาน และดื่มน�้ำหวานลดลง แล้วกินผัก
ให้มากขึ้น จะช่วยให้ระดับน�้ำตาลในเลือดดีขึ้น” ท�ำให้ผู้ป่วย
เบาหวานเห็นถึงผลดีหากมีการปฏิบตั ติ วั ตามตัวแบบ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ทรงเดช13 ได้ศกึ ษาผลการพัฒนาความสามารถ
ของตนเองและการตัง้ เป้าหมายเพือ่ เปรียบเทียบการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมแพ อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้และเจตคติ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์
เพิม่ มากขึน้ ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ ควบคุมระดับ
น�้ ำ ตาลในเลื อ ดที่ ดี ขึ้ น เป็ น ผลจากความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงกับปัญหาสุขภาพของตนเอง ได้ฝึกทักษะ ได้ตั้ง
เป้าหมายพฤติกรรม เมื่อปฏิบัติได้ตามเป้าหมายผู้วิจัยกล่าว
ชืน่ ชมและชีใ้ ห้เห็นความส�ำคัญของการมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
จึงส่งผลให้กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภัชฌา14 ได้ศึกษา
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหาร ประยุกต์แบบจ�ำลอง
ข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน
จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุม่ ทดลองมีความรู้ การรับรูค้ วามสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลดี พฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขนึ้
ด้ า นระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดก่ อ นอาหารเช้ า ที่ ล ดลงเป็ น ผล
จากการทีก่ ลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขนึ้ ได้แก่
รับประทานข้าว - แป้งปริมาณลดลง เติมน�้ำตาลลงในอาหาร
ลดลง รับประทานขนมหวานหลังอาหารลดลง รับประทาน
ผลไม้ปริมาณลดลง และดืม่ น�ำ้ หวานลดลง ซึง่ การเปลีย่ นแปลง
ทางด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกล่าว จึงส่งผลให้
กลุ่มทดลองมีระดับน�้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าลดลง

ผลการศึ ก ษาในตั ว แปรที่ ศึ ก ษา สรุ ป ได้ ดั ง นี้ ความรู ้
เรือ่ งภาวะแทรกซ้อนและอาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน การรับรู้
ความสามารถตนเองต่อการบริโภคอาหารทีถ่ กู ต้อง ความคาดหวัง
ในผลของการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่ อ ควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด พบว่ า ภายหลั ง
เข้าร่วมโปรแกรมทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิ ติ (p-value < 0.05) และมี ร ะดั บ น�้ำ ตาลในเลื อ ด
ก่อนอาหารเช้า (FBS) พบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมทดลอง
กลุ ่ ม ทดลองมี ร ะดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดก่ อ นอาหารเช้ า ลดลง
มากกว่าก่อนการทดลองและลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)

ข้อเสนอแนะ
ควรเพิม่ ระยะเวลาทีท่ ำ� การศึกษาและติดตามผลให้นานขึน้
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการปฏิบัติพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อย่างต่อเนื่อง ควรเลือกตัวแบบทางบวกจากสมาชิกในกลุ่ม
เป้าหมาย จะท�ำให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ได้ชัดเจนและสนใจ
มากยิ่งขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
ตามตั ว แบบ ในการตั้ ง เป้ า หมายพฤติ ก รรม ควรเริ่ ม จาก
เป้าหมายที่คิดว่าตนเองสามารถท�ำได้ เมื่อท�ำได้ จึงค่อยๆ
ปรับเพิ่มขนาดของเป้าหมายที่ท้าท้ายและยากขึ้น แต่ยังคง
เป้าหมายเดิมไว้อยู่ แต่ถ้าท�ำไม่ได้ให้ตั้งเป้าหมายใหม่โดย
ลดขนาดของเป้าหมายนั้นลง และควรเพิ่มรายละเอียดของ
เป้ า หมายที่ ตั้ ง เช่ น ปริ ม าณ ความถี่ ระยะเวลา ส� ำ หรั บ
สมุดบันทึกการบริโภคอาหาร ควรปรับให้ง่ายต่อการบันทึก
ข้อมูล โดยท�ำเป็นรายการแสดงข้อมูลชนิดของอาหาร ปริมาณ
พร้อมรูปภาพประกอบ ควรมีการวิจัยกึ่งทดลองกับกลุ่มผู้ดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งโปรแกรมทดลองนี้สามารถน�ำไปประยุกต์
กับโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองที่ดีขึ้น

ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560

069

References
1. International diabetes federation. IDF DIABETES
ATLAS Seventh Edition2015; 2015.
2. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ.
รายงานประจ�ำปี 2558: ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2558.
3. ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง; 2556.
4. อมรา ทองหงษ์, กมลชนก เทพสิทธา และ ภาคภูมิ
จงพิริยะอนันต์. รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
พ.ศ. 2555: ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข; 2555.
5. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. จ�ำนวนและอัตราตายโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ประจ�ำปีปฏิทิน พ.ศ. 2558:
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2558.
6. ข้อมูลจากแบบประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
วัดสุวรรณ ต�ำบลศาลายา ประจ�ำปี พ.ศ. 2559; 2559.
7. Fleiss JL. Statistical method for rate and
proportion. 2nd Edition. New York: John
Willey&Sons; 1981.
8. อุมาภรณ์ สานุสันติ. การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ร่วมกับการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม เพื่อดูแลโรคเบาหวานด้วยตนเอง
ของโรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
[วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล;
2544.

070

วารสารกรมการแพทย์

9. ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย. อิ่มอร่อยได้สุขภาพ
สไตล์เบาหวาน ส�ำหรับผู้เป็นเบาหวาน
ที่ยังไม่มีภาวะของโรคแทรกซ้อน. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม; 2555.
10. อุระณี รัตนพิทกั ษ์, กีรดา ไกรนุวตั ร, อภิรดี ศรีวจิ ติ รกมล,
และจุฑาทิพย์ วิภาวัฒนะ. ผลของโปรแกรมการจัดการ
เบาหวานด้วยตนเองต่อความรู้พฤติกรรมและดัชนี
สุขภาพในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารพยาบาล
ศาสตร์. 2556; 30 : 7-18.
11. Bandura, A. Social Learning Theory,
New Jersy:Prentice-Hall; 1977.
12. จุฑามาศ จันทร์ฉาย. โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเบาหวาน
และการจัดการตนเองของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. 2555; 7 : 69-83.
13. ทรงเดช ยศจ�ำรัส และปาริชา นิพพานนทน์.
ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการตั้ง
เป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมแพ อ�ำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น.วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2556; 6 : 21 – 30.
14. ศุภัชฌา สุดใจ. โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหาร
ประยุกต์แบบจ�ำลองข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะ
พฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดนนทบุรี
[วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล;
2559.

