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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมดูแลตนเอง ระดับน�้ำตาลในเลือด และความดัน
โลหิต ของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
หลังได้รับโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดไม่ได้ และมารับการ
รักษาทีค่ ลินกิ โรคเรือ้ รัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองหมีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพนงาม อ�ำเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร เลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 35 คน โดยการจับคู่ เครือ่ ง
มือวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีการดูแล
ตนเองของโอเร็ม 2) แบบสอบถาม ข้อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมดูแลตนเอง มีคา่ ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา 0.96 ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค 0.92 3) เครือ่ งตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือด และเครือ่ งวัดความดันโลหิตชนิดดิจทิ ลั วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา การทดสอบที วิลคอกซันแมทซ์แพร์สซายน์แรงค์ และแมนวิทนีย์ยู ผลการวิจัย พบว่า 1) หลังได้รับ
โปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมดูแลตนเองโดยรวม สูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมและเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
มีพฤติกรรมดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหารและการออกก�ำลังกายสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมและกลุม่ เปรียบเทียบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนด้านการรับประทานยาไม่แตกต่างจากกลุม่ เปรียบเทียบ 2) หลังได้รบั โปรแกรม
กลุ่มทดลองมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดจากปลายนิ้ว น�ำ้ ตาลเฉลี่ยสะสม ต�ำ่ กว่าก่อนได้รับโปรแกรมและกลุ่มเปรียบเทียบ
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มีความดันโลหิตซีสโตลิกต�่ำกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ มีความดันโลหิตไดแอสโตลิก
สูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรม, พฤติกรรมดูแลตนเอง, โรคเบาหวาน

Abstract

The objectives of this quasi-experimental research were to compare self-care behavior, blood sugar and blood
pressure of an experimental group before and after experiment, and after experiment between the experimental group
and the comparison group. The sample of 70 Diabetes Mellitus patients who could not control blood sugar, attended
at the chronic disease clinic in Non Mi and Phon Ngam subdistrict health promoting hospital, Kut Chum district,
Yasothon province, were selected by the purposive sampling technique and equally divided into the experimental
group and the comparison group using matched-pairs method. The research tools were: 1) the Self-care Behavior
Development Program based on Orem’s self-care theory, 2) a questionnaire on general data and self-care behavior,
its CVI was 0.96 and Cronbach’s alpha coeffif icient was 0.92, 3) glucometer and digital sphygmomanometer.
Data were analyzed by descriptive statistics, t-test, Wilcoxon Matched-Pairs Signed rank test, and Mann-Whitney U
test. The results found as follows. 1) After experiment, overall self-care behaviors of the experimental group was
signifif icantly higher than before experiment and increase more than the comparison group (p < .05). Self-care
behaviors on the subparts of eating and exercise of the experimental group were signifif icantly higher than before
experiment and the comparison group, but there was no signifificant difference on the subpart of taking medicine.
2) After experiment, blood sugar from fifinger tip and HbA1C of the experimental group were signifificantly lower than
before experiment and the comparison group (p < .05). Systolic blood pressure of the experimental group was
signifif icantly lower than before experiment, but it was not signifificantly different from the comparison group.
Diastolic blood pressure of the experimental group was signifificantly higher than before experiment, but it was not
signifificantly different from the comparison group (p < .05).
Keywords: Program, Self-care Behavior, Diabetes Mellitus
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ความส�ำคัญของปัญหา

สุขภาพต�ำบลหนองหมี, 2560) ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขมาก ประกอบกับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลหนองหมี มีพฤติกรรมดูแลตนเองทีไ่ ม่ถกู ต้อง
และไม่สม�่ำเสมอ ร้อยละ 30 ในการรับประทานอาหาร
การออกก�ำลังกาย และการรับประทานยา (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองหมี, 2560) ผูว้ จิ ยั จึงสนใจพัฒนา
พฤติกรรมดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการดูแล
ตนเองของโอเร็ม (Orem’s Self-care theory) ซึ่งระบุว่า
การดูแลตนเองเป็นการกระท�ำของบุคคลที่มีวุฒิภาวะซึ่ง
มีพลังและความสามารถในการริเริม่ ทีจ่ ะใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะ
สมอย่างจงใจมีเป้าหมาย เพือ่ ควบคุมและปรับปัจจัยภายใน
และภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อการท�ำหน้าทีแ่ ละพัฒนาการ
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรูท้ วั่ ไปและ
ความรู้เฉพาะ บุคคลจะดูแลตนเองได้ต้องมีความสามารถ
ในการดูแลตนเองที่จะตอบสนองความต้องการการดูแล
ตนเองทั้งหมด ถ้าบุคคลไม่มีความสามารถในการดูแล
ตนเองหรือมีความสามารถไม่เพียงพอทีจ่ ะตอบสนองความ
ต้องการการดูแลตนเองทั้งหมด บุคคลจะเกิดความพร่อง
ในการดูแลตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นความพร่องบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด ส่งผลให้บคุ คลต้องการความช่วยเหลือจากบุคคล
อืน่ หรือการพยาบาล ระบบการพยาบาลทีจ่ ะช่วยให้บคุ คล
ได้รบั การดูแลและสามารถดูแลตนเองได้ มี 3 ระบบ ได้แก่
ระบบทดแทนทั้งหมด ระบบทดแทนบางส่วน และระบบ
สนับสนุนและให้ความรู้ (Orem, Taylor, & Renpenning,
2001) การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ระบบสนับสนุนและให้ความรูเ้ พือ่
ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งจาก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน�้ำตาล
ในเลือดได้ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบลหนองหมี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมดูแล
ตนเองได้ แต่ไม่มคี วามรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่ส�ำคัญทั่วโลก พ.ศ. 2558 มีผู้เป็นโรคเบาหวานทั่วโลก
มากกว่า 415 ล้านคน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า
พ.ศ. 2583 จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 642 ล้านคน
รวมทั้งเริ่มพบผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในคนที่มี
อายุน้อยลง (International Diabetes Federation, 2015)
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งรายใหม่
และรายเก่า จํานวน 1,219,161 ราย คิดเป็นอัตราความชุก
1,863.39 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่
393,887 ราย คิดเป็นอัตราอุบัติการณ์ 602.03 ต่อแสน
ประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1:1.3 มีผเู้ สียชีวติ
ด้วยโรค เบาหวาน จ�ำนวน 12,074 ราย คิดเป็นอัตราตาย
18.45 ต่อแสนประชากร พบภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวาน จ�ำนวน 41,897 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.64 ภาวะ
แทรกซ้อนทีพ่ บ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 33.63
ภาวะแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ 21.75 ภาวะแทรกซ้อนทาง
ระบบประสาท ร้อยละ 17.19 ภาวะแทรกซ้อนทางหลอด
เลือดแดง ร้อยละ 12.62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผ้ปู ่วย
ด้วยโรคเบาหวานมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีอัตราป่วย 697.22, 690.45,
523.60 และ 45.88 ต่อแสนประชากร ตามล�ำดับ (กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค, 2558)
พ.ศ. 2558-2560 จังหวัดยโสธรมีอัตราป่วยด้วย
โรคเบาหวาน เท่ากับ 5,103.19, 5,256.01 และ 5,224.92
ต่อแสนประชากร ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร, 2561) อ�ำเภอกุดชุมมีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน
เท่ากับ 4,623.56, 5,007.07 และ 4,947.31 ต่อแสนประชากร
ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอกุดชุม, 2561)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองหมี มีผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
74 ราย จากผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
273 ราย คิดเป็น ร้อยละ 27.10 (โรงพยาบาลส่งเสริม
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และการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดให้อยู่
ในระดับปกติ และใช้การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้วยการใช้กลุ่มเพือ่ นช่วยเพือ่ น ซึง่ เป็นการรวม
ตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่บ้านอยู่ใกล้กนั มาช่วยเหลือ
สนับสนุนซึง่ กันและกันทีจ่ ะเอาชนะปัญหาการดูแลตนเอง
ช่วยให้เกิดแรงจูงใจทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมดูแลตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดและความ
ดันโลหิตปกติตามเป้าหมายการรักษาที่จะควบคุมรักษา
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ความดันโลหิต และดัชนีมวลกาย
ให้มีค่าปกติมากที่สุด (American Diabetes Association,
2017) เพื่อป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิ ด ของการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental research) ชนิดสองกลุ่มวัดก่อนและ
หลังทดลอง (Two groups pretest-posttest design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลกุดชุม ส่งต่อ
มารับการรักษาต่อเนือ่ งทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
หนองหมี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพนงาม
อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ทีค่ วบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ไม่ได้
		 กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 70 คน เลือกแบบเจาะจง
โดยมีอายุตงั้ แต่ 35 ปี ขึน้ ไป ได้รบั ยาควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดชนิดรับประทาน มีระดับน�้ำตาลในเลือด ตั้งแต่
130 มก./มล. ขึ้นไป ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและไต
มีการรับรู้ปกติ ไม่มีปัญหาการได้ยิน การมองเห็นและ
การพูด สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ไม่อยู่ในระหว่าง
การตัง้ ครรภ์ หลังคลอดหรือให้นมบุตร เข้าร่วมกิจกรรมได้
ตลอดโปรแกรม แบ่งเป็น 2กลุ่ม ๆ ละ 35 คน โดยจับคู่
ในเพศ อายุ และระยะเวลาการเจ็บป่วย ให้ผู้ป่วยจากโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองหมี เป็นกลุ่มทดลอง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพนงาม เป็นกลุ่ม
เปรียบเทียบ
เครื่องมือวิจัย มี 2 ประเภท ดังนี้
1. เครือ่ งมือทดลอง คือ โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทีผ่ ้วู จิ ยั พัฒนาขึน้ โดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ด้วยการพยาบาล
ระบบสนับสนุนและให้ความรู้ ใช้วิธีการช่วยเหลือ 2 วิธี
(Orem, Taylor, & Renpenning, 2001) ได้แก่ 1) การสอน
ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองด้าน
การรับประทานอาหาร ด้านการออกก�ำลังกาย ด้านการ

วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดย
มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เปรียบเทียบพฤติกรรมดูแลตนเองด้านการ
รับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย และการรับประทาน
ยาของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังได้รบั
โปรแกรม และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
หลังได้รับโปรแกรม
2. เปรียบเทียบระดับน�้ำตาลในเลือดและความ
ดันโลหิตของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลัง
ได้รบั โปรแกรม และระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
หลังได้รับโปรแกรม

สมมติฐานการวิจัย

1. หลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ดูแลตนเองดีกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม และกลุม่ เปรียบเทียบ
2. หลังได้รบั โปรแกรม กลุม่ ทดลองมีระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดและความดันโลหิตต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรม และ
กลุ่มเปรียบเทียบ
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รับประทานยา และ 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
		 2.1 แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 2 ส่วน
ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน 12 ข้อ แบบเลือกตอบและ
เติมค�ำในช่องว่าง 2) พฤติกรรมดูแลตนเอง จ�ำนวน 46 ข้อ
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับประทานอาหาร
จ�ำนวน 18 ข้อ เป็นพฤติกรรมด้านลบ 4 ข้อ ด้านการออก
ก�ำลังกาย จ�ำนวน 13 ข้อ ด้านการรับประทานยา จ�ำนวน
15 ข้อ การตอบใช้มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตั้งแต่ปฏิบัติน้อยมาก ปฏิบัติน้อย ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง ปฏิบัติประจ�ำ ให้คะแนน 1-5 คะแนน ส�ำหรับ
พฤติกรรมด้านบวก และ 5-1 คะแนน ส�ำหรับพฤติกรรม
ด้านลบ การแปลผลระดับใช้ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง ค่าเฉลีย่ 1.50-2.49
หมายถึง น้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
		 2.2 เครือ่ งตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือด แปลผล
ดังนี้ น�ำ้ ตาลในเลือดจากปลายนิ้ว (FPG) 90-130 มก./ดล.
น�้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C) 5-7 % หมายถึง ควบคุมได้
ดี FPG 131-140 มก./ดล. HbA1C 7-8 % หมายถึง ควบคุม
ได้พอใช้ FPG > 140 มก./ดล. HbA1C > 8 % หมายถึง
ควบคุมได้ไม่ดี และเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิทัล
แปลผล ดังนี้ ต�่ำกว่า 120/80 มม.ปรอท หมายถึง ดี
121-129/80-84 มม.ปรอท หมายถึง ปกติ 130-139/85-89
มม.ปรอท หมายถึง สูงกว่าปกติ
		 2.3 แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างเอง
เป็นแบบเติมค�ำในช่องว่าง จ�ำนวน 4 ข้อ
คุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ หาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา
(CVI) ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 ได้เท่ากับ 0.96 น�ำไป
ทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับ

กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล บ้านโนนประทาย หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ครอนบาคได้เท่ากับ 0.92
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจยั ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เลขที่ HE6204 ขอ
อนุญาตและได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจาก
สาธารณสุขอ�ำเภอกุดชุม และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทัง้ 2 แห่ง จัดท�ำแบบค�ำยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจยั ส�ำหรับผู้ใหญ่ เพือ่ ให้ลงนามเข้าร่วมการ
วิจัยอย่างเต็มใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ ขั้นตอน
การด�ำเนินการวิจยั การมีสทิ ธิใ์ นการถอนตัวออกจากการ
วิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
น�ำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยเตรียมวิทยากร ผู้
ช่วยวิจยั ติดต่อประสานงานกับผู้อำ� นวยการและบุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 2 แห่ง เชิญชวนและ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลก่อนทดลอง โดยผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย ชั่งน�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ผู้ป่วย
ตอบแบบสอบถาม ผู้ช่วยวิจยั เจาะเลือดจากปลายนิว้ หลัง
งดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง วัดความดันโลหิต
2. ระยะทดลอง
กลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 เข้าร่วมโปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองหมี ใช้เวลาประมาณ
4 ชั่วโมง มีกิจกรรม ดังนี้ 1) การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้
เชิงรุก เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งโรคเบาหวาน และการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 2) พัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเอง และ 3) การสร้าง
สิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการ โดยใช้กลุม่ เพือ่ นช่วยเพือ่ น
วันที่ 2-7 จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านหนองหมี ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
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สัปดาห์ที่ 2-7 จัดกิจกรรมกลุม่ เพือ่ นช่วยเพือ่ น ทีโ่ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านหนองหมี ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง และ
นัดหมายมาเก็บข้อมูลหลังทดลอง ในสัปดาห์ท่ี 8
กลุม่ เปรียบเทียบ สัปดาห์ที่ 1-7 ได้รบั การพยาบาล
และข้อมูลจากพยาบาลที่ให้บริการในระบบบริการปกติ
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพนงาม และนัด
หมายมาเก็บข้อมูลหลังทดลองในสัปดาห์ท่ี 8
3. ระยะหลังทดลอง สัปดาห์ที่ 8 กลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ เก็บข้อมูลหลังทดลอง โดยผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย ชั่งน�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ผู้ป่วย
ตอบแบบสอบถาม หลังตอบแบบสอบถาม ผูช้ ว่ ยวิจยั เจาะ
เลือดจากปลายนิ้วหลังงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
วัดความดันโลหิต และระดับน�้ำตาลในเลือด
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา, t-test,
Wilcoxon Matched -Pairs Signed Rank test และ MannWhitney U test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ .05

มีรอบเอวน้อยกว่า 80 เซนติเมตร เท่ากัน ร้อยละ 80.00
เพศชายมีรอบเอวน้อยกว่า 90 เซนติเมตร เท่ากัน ร้อยละ
80.00
1.2 กลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 85.70 อายุเฉลี่ย 61.29 ปี (SD = 8.99) มีอายุ
ระหว่าง 61-70 ปี ร้อยละ 40.00 มีสถานภาพสมรสคู่
ร้อยละ 74.30 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100
มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 94.30 มีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 45.70
มีรายได้พอไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 51.40 ไม่มีญาติสายตรง
เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 94.29 มีระยะเวลาการป่วยด้วย
โรคเบาหวาน เฉลี่ย 8.66 ปี (SD = 4.54) มีระยะเวลาการ
ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 11-15 ปี ร้อยละ 40.00 ไม่มโี รค
ประจ�ำตัวอื่น ร้อยละ 94.30 ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 97.10
ไม่สบู บุหรี่ ร้อยละ 100 มีดชั นีมวลกายก่อนได้รบั โปรแกรม
เฉลีย่ 23.39 (SD = 4.89) มีดชั นีมวลกายหลังได้รบั โปรแกรม
เฉลี่ย 23.67 (SD = 4.94) ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
เพศหญิง มีรอบเอวน้อยกว่า 80 เซนติเมตร เท่ากัน
ร้อยละ 63.33 ก่อนได้รบั โปรแกรม เพศชาย มีรอบเอวน้อย
กว่า 90 เซนติเมตร ร้อยละ 80.00 หลังได้รับโปรแกรม
มีรอบเอวน้อยกว่า 90 เซนติเมตร ร้อยละ 100 ตามล�ำดับ
2. ความแตกต่างของพฤติกรรมดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้
รับโปรแกรม หลังได้รบั โปรแกรม กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรม
ดูแลตนเองโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 สูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (ตาราง 1)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 85.70 อายุเฉลี่ย 61.51 ปี (SD = 8.05) มีอายุ
ระหว่าง 61-70 ปี ร้อยละ 45.70 มีสถานภาพสมรสคู่
ร้อยละ 82.90 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ
97.10 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 94.30 มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 60.00
มีรายได้พอไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 31.40 มีญาติสายตรงป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 71.40 มีระยะเวลาการป่วยด้วย
โรคเบาหวาน เฉลี่ย 8.40 ปี (SD = 5.17) มีระยะเวลาป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน 11-15 ปี ร้อยละ 45.70 ไม่มีโรคประจ�ำ
ตัวอื่น ร้อยละ 94.30 ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 85.70 ไม่สูบบุหรี่
ร้อยละ 88.60 มีดัชนีมวลกายก่อนได้รับโปรแกรมเฉลี่ย
24.73 (SD = 4.19) มีดชั นีมวลกายหลังได้รบั โปรแกรมเฉลีย่
24.03 (SD = 3.85) ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม เพศหญิง
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ตาราง 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมดูแลตนเองของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม โดยใช้ paired t-test และ
		 Wilcoxon Matched -Pairs Signed Rank test (n = 35)
พฤติกรรมดูแลตนเอง
การรับประทานอาหาร
การออกก�ำลังกาย
การรับประทานยา
โดยรวม

หลังได้รับโปรแกรม
Z/t†† p-value
M
SD
ระดับ		
3.97
0.59
มาก
-3.664 .000
4.23
0.80
มาก
-3.899 .000
4.83
0.32 มากที่สุด -2.978 .001
4.32
0.40
มาก
-5.779†† .000

ก่อนได้รับโปรแกรม
M
SD
ระดับ
3.45
0.39 ปานกลาง
3.27
0.80 ปานกลาง
4.51
0.62 มากที่สุด
3.75
0.45
มาก

มีพฤติกรรมดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหารและการ
ออกก�ำลังกายสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ แต่มพี ฤติกรรมดูแล
ตนเองด้านการรับประทานยาไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบ
เทียบ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 2)

3. ความแตกต่างของพฤติกรรมดูแลตนเอง
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ หลังได้รบั
โปรแกรม หลังได้รบั โปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ดูแลตนเองโดยรวมเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

ตาราง 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมดูแลตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังได้รบั โปรแกรม โดยใช้ t-test
		 และ Mann-Whitney U test (n = 70)
พฤติกรรมดูแลตนเอง
การรับประทานอาหาร
การออกก�ำลังกาย
การรับประทานยา
โดยรวม

กลุ่มทดลอง (n=35)
M
SD
ระดับ
3.97
0.59
มาก
4.23
0.80
มาก
4.83
0.32 มากที่สุด
4.32 0.40
มาก

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=35)
M
SD
ระดับ
3.50 0.27
มาก
3.56 0.35
มาก
4.03 0.70
มาก
3.70 0.33
มาก

Z/t††
3.540††***
3.366***
0.636n.s
3.353***

สะสม และความดันโลหิตซีสโตลิก ต�่ำกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม ความดันโลหิตไดแอสโตลิกสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (ตาราง 3)

4. ความแตกต่างของระดับน�้ำตาลในเลือด
และความดันโลหิตของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานกลุม่ ทดลอง
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม หลังได้รบั โปรแกรม กลุ่ม
ทดลองมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดจากปลายนิว้ น�ำ้ ตาลเฉลีย่
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ตาราง 3 เปรียบเทียบระดับน�ำ้ ตาลในเลือดและความดันโลหิตของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
		 โดยใช้ paired t-test และ Wilcoxon Matched-Pairs Signed Rank test (n = 35)
ภาวะสุขภาพ

ก่อนได้รับโปรแกรม
หลังได้รับโปรแกรม
Z/t††
M
SD
ระดับ
M
SD
ระดับ		
น�้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
167.63 28.97
ควบคุม
132.06 19.18
ควบคุม
			
ได้ไม่ดี			
ได้พอใช้
-4.874
น�้ำตาลเฉลี่ยสะสม
8.28
1.40
ควบคุม
6.96
0.86
ควบคุม
			
ได้ไม่ดี			
ได้ดี
-4.960
ความดันโลหิตซีสโตลิก
131.99 15.18 สูงกว่าปกติ 122.09 14.36
ปกติ
-4.060††
ความดันโลหิตไดแอสโตลิก
73.66
6.99
ดี
78.40 12.75
ดี
2.064

p-value

.001
.001
.001
.019

เฉลี่ยสะสม ต�่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 มีความดันโลหิตซีสโตลิก และความ
ดันโลหิตไดแอสโตลิก ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ
(ตาราง 4)

5. ความแตกต่างของระดับน�้ำตาลในเลือด
และความดันโลหิต ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ หลังได้รับโปรแกรม หลังได้รบั โปรแกรม
กลุ่มทดลอง มีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดจากปลายนิว้ น�ำ้ ตาล

ตาราง 4 เปรียบเทียบระดับน�้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังได้รับ
		 โปรแกรมโดยใช้ Mann-Whitney U test (n = 70)
ภาวะสุขภาพ

กลุ่มทดลอง (n = 35)
กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 35)
Z p-value
M
SD
ระดับ
M
SD
ระดับ		
น�้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
132.06 19.18 ควบคุม
177.49 40.49 ควบคุม
			
ได้พอใช้			
ได้ไม่ดี
-5.258 .001
น�้ำตาลเฉลี่ยสะสม
6.96
0.86 ควบคุมได้ดี
8.47
1.83 ควบคุม
						
ได้ไม่ดี
-4.049 .001
ความดันโลหิต ซีสโตลิก
122.09 14.36
ปกติ
124.33 13.23
ปกติ
-0.940 .460
ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก
78.40
12.75
ดี
75.86 4.16
ดี
0.200 .420

การอภิปรายผลการวิจัย

อาหารและการออกก�ำลังกาย สูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
และกลุ่มเปรียบเทียบ มีพฤติกรรมดูแลตนเองด้านการ
รับประทานยาสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม แต่เพิ่มขึ้น
ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง

1. หลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลอง มีพฤติกรรม
ดูแลตนเองโดยรวม สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และเพิ่ม
ขึน้ มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 มีพฤติกรรมดูแลตนเองด้านการรับประทาน
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สถิตทิ รี่ ะดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั เป็นส่วนใหญ่
และสนับสนุนทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มที่ใช้ระบบ
การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ โดยให้ความรู้
เรื่องโรคเบาหวานและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนของโรคเบาหวาน การพัฒนาความสามารถ
ในการดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหาร ด้านการ
ออกก�ำลังกาย ด้านการรับประทานยา และการสร้าง
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้วยกลุม่ เพือ่ นช่วยเพือ่ น
ช่วยให้กลุ่มทดลองมีความสามารถในการริเริ่มที่จะใช้วิธี
การที่เหมาะสมอย่างจงใจมีเป้าหมาย เพื่อควบคุมและ
ปรับปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการท�ำ
หน้าทีแ่ ละพัฒนาการของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีความสามารถในการดูแลตนเองมากขึ้น (Orem, Taylor,
& Renpenning, 2001) สอดคล้องกับ มยุรี สมอาษา (2551)
พบว่า หลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
รูปแบบการสร้างพลัง กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติตนในการ
ดูแลตนเองทุกด้านเพิม่ ขึน้ กว่าก่อนการทดลองและสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สมคิด อ่อนปรางค์ (2552) พบว่า หลังได้รับรูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจ กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมดูแลตนเอง
ทุกด้านเพิม่ ขึน้ จากก่อนทดลองและดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หลังได้รบั โปรแกรม กลุม่ ทดลองมีระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดจากปลายนิว้ และน�ำ้ ตาลเฉลีย่ สะสม ต�ำ่ กว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมและกลุ่มเปรียบเทียบ มีความดันโลหิต
ซีสโตลิกต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรม แต่ไม่แตกต่างจาก
กลุม่ เปรียบเทียบ มีความดันโลหิตไดแอสโตลิกสูงกว่าก่อน
ได้รบั โปรแกรม แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับ
การพัฒนาพฤติกรรมดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหาร
การออกก�ำลังกาย การรับประทานยา และมีพฤติกรรม

ดูแลตนเองทุกด้านสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม สอดคล้อง
กับ ชัยนิตย์ อินทร์งาม (2553) พบว่า หลังได้รูปแบบการ
ประชุมอบรมโดยใช้กระบวนการสร้างเสริมพลังในการดูแล
ตนเอง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการ มีระดับ
น�้ำตาลในเลือดดีกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมโครงการ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 Deakin, Mcshane, Cade
และ Williams (2005) พบว่า หลังได้รบั ความรู้เป็นรายกลุ่ม
กลุม่ ทดลองมีระดับน�้ำตาลในเลือดต�่ำกว่าก่อนทดลองและ
ต�ำ่ กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
Loreto และคณะ (2005) พบว่า หลังเดินด้วยความแรง
ระดับปานกลาง กลุม่ ทดลองมีระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน
และความดันโลหิตลดลง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 Fritz และ Rosenqvist (2006) พบว่า หลังออกก�ำลังกาย
ด้วยการเดินเร็ว กลุ่มทดลองมีความดันโลหิตลดลง แต่
กลุม่ ควบคุมไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงของความดันโลหิต อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 Shi, Ostward และ Wang
(2009) พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มทดลองมีระดับน�้ำตาลเฉลี่ยสะสมน้อยกว่ากว่าก่อน
การทดลอง และลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ควรน�ำโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในอ�ำเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร และอ�ำเภออื่น จังหวัดอื่นต่อไป
2. ควรศึกษาติดตามผู้ป่วยกลุ่มทดลองต่อไปใน
ระยะยาว ทุก 1-6 เดือน เพื่อติดตามความยั่งยืนของ
พฤติกรรมดูแลตนเอง และน�ำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยเบา
หวานในอ�ำเภอและจังหวัดอื่น เพื่อยืนยันประสิทธิผลของ
โปรแกรม และน�ำไปสร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมดูแล
ตนเองผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ
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