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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน และระดับน�้ำตาลในเลือด
ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง และระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ หลังได้รับโปรแกรมฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีค่าระดับน�้ ำตาลในเลือด
100-125 มก./ดล. และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน มีอายุ 35-60 ปี อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโนนเปือยและหนองแก จ�ำนวน 62 คน เลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุม่ เปรียบเทียบ กลุม่ ละ 31 คนโดยการจับคู่ เครือ่ งมือวิจยั ได้แก่ 1) โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน
กลุ่มเสี่ยงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ 2) แบบสอบถาม มี 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไป
(2) พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 0.74 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.98 และ
3) เครือ่ งตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือด วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนา การทดสอบที และการทดสอบวิลคอกซันซายน์แรงค์
ผลการวิจัยพบว่าหลังได้รับโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานโดยรวม และพฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกาย สูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมฯ และกลุ่มเปรียบเทียบ มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร สูงกว่าก่อนได้รบั
โปรแกรมฯ และเพิม่ ขึน้ มากกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ มีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรมฯ และกลุม่ เปรียบเทียบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract

The objectives of this quasi-experimental research were to compare preventive behaviors and blood sugar of
experimental group before and after experiment, and after experiment between experimental group and comparison
group. The sample comprised 62 Diabetes Mellitus risks, who had fasting blood sugar for 8 hours 120-125 mg./dl.
but not diagnosed DM by doctor, aged 35-60 yrs, lived in responsible area of Nonpuoy Tambon Health Promoting
Hospital and Nongkae Tambon Health Promoting Hospital, Kut Chum District, Yasothon Province. They were selected
by purposive sampling technique and equally divided into experimental group and comparative group using
the matched-pairs method. The experimental tools were: 1) Preventive Behaviors Development Program for Diabetes
Mellitus risk based on health belief model of Becker; 2) questionnaires with 2 parts: (1) general data,
and (2) preventive behaviors (CVI 0.74, and reliability coeffificient 0.98); and 3) glucometer. Data were analyzed
by descriptive statistics, t-test, and Wilcoxon signed-rank test. The results found as follows. After the experiment,
preventive behaviors and exercise behaviors of the experimental group were signifif icantly higher than before
experiment and that of the comparative group; eating behaviors of the experimental group were signifif icantly higher
than before experiment and increased more than the comparative group (p < .05). After the experiment, fasting blood
sugar of the experimental group was signifificantly lower than before experiment and the comparative group (p < .05).
Keywords: Preventive Behaviors, Diabetes Mellitus, Risk Group

ความส�ำคัญของปัญหา

โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ� คัญและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก ใน พ.ศ. 2558 มีผู้เป็นโรค
เบาหวานทั่วโลกมากกว่า 415 ล้าน คาดว่าใน พ.ศ. 2583
จะมีผ้เู ป็นโรคเบาหวานทัว่ โลก 642 ล้านคน ใน พ.ศ. 2558
ประเทศไทยมีอัตราความชุกของโรคเบาหวาน 1,863.39
ต่อแสนประชากร อัตราอุบตั กิ ารณ์ของโรคเบาหวาน 602.03
ต่อแสนประชากร มีอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 18.45
ต่อแสนประชากร และพบภาวะแทรกซ้อนในผู้เป็น
โรคเบาหวาน ร้อยละ 10.64 (กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค สํานักระบาดวิทยา, 2558) ในระหว่าง
พ.ศ. 2559-2560 จังหวัดยโสธรมีอัตราป่วยด้วยโรค
เบาหวาน 5,256.01 และ 5,224.92 ต่อแสนประชากร
ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร, 2561)

อ�ำเภอกุดชุมมีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน 5,007.07 และ
4,947.31 ต่อแสนประชากร ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอกุดชุม, 2561) สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติรายงาน
ว่าใน ปี พ.ศ. 2558 ทัว่ โลกมีกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นผูป้ ว่ ย
เบาหวานรายใหม่ จ�ำนวน 318 ล้านคน (International
Diabetes Federation, 2015) พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธรและ
อ�ำเภอกุดชุม มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเปลี่ยนเป็นผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ จ�ำนวน 224 คน และ 32 คน คิดเป็น ร้อยละ
2.36 และ 2.47 ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร, 2562) ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดโรค
เบาหวานในระยะเวลา 5-10 ปี (Bock et al., 2006) มากกว่า
คนทั่วไปถึง 10 เท่า (Smith, 2002)
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้มีอัตราผู้ป่วย
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เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ
2.40 (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สํานักระบาด
วิทยา, 2561) พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
โนนเปือย มีผปู้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ งเบาหวาน
ร้อยละ 3.7 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโนนเปือย,
2562) สูงกว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข จึงต้อง
ลดจ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในต�ำบลโนนเปือย โดย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ภายใต้
มาตรการ 3 อ. ได้แก่ การควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกาย
และควบคุมอารมณ์ และ 2 ส. ได้แก่ หลีกเลี่ยงการ
สูบบุหรี่ และดื่มสุรา ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเน้นการพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวานด้านการรับประทานอาหารและ
การออกก�ำลังกาย ทั้งนี้เพราะการควบคุมอาหารและ
ออกก�ำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที จนน�ำ้ หนักลดลง
ร้อยละ 6 ขึ้นไป จะช่วยลดอุบัติการณ์เกิดโรคเบาหวาน
ร้อยละ 40-60 (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ,
สมาคมต่อมไร้ทอ่ แห่งประเทศไทย, กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
2554) การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และการงดการดื่ม
แอลกอฮอล์ ท�ำให้อนิ ซูลนิ ท�ำงานดีขนึ้ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดได้ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2555;
American Diabetes Association, 2012; Action on Smoking
and Health, 2012) และผลการวิจัยพบว่า หลังควบคุม
อาหารและออกก�ำลังกาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
เมืองกรีเซีย ประเทศคอสตาริกา้ กลุม่ ทดลองมีนำ�้ หนักและ
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดลดลง แต่กลุม่ ควบคุมซึง่ มิได้ควบคุม
อาหารและออกก�ำลังกายมีน้�ำหนักและระดับน�้ำตาลใน
เลือดเพิ่มขึ้น (Goldhaber-Fiebert, J.D., Goldhaber-Fiebert,
S.N., Tristan, & Nalthan, 2003)
การพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานกลุ่ม
เสีย่ งครัง้ นี้ ใช้รูปแบบความเชือ่ ด้านสุขภาพ (Health belief
model) (Becker, Drochman, & Kirscht, 1974) เนื่องจาก

การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคเบาหวานและการรับรูป้ ระโยชน์
ในการป้องกันโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์ทางบวก และ
การรับรูอ้ ปุ สรรคในการป้องกันโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน (p < .01) (อรุณี
สมพันธ์, แสงทอง ธีระทองค�ำ, นพวรรณ เปียซื่อ, และ
สมนึก สกุลหงส์โสภณ, 2558) หลังได้รับโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบ
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมป้องกันโรค
เบาหวาน พฤติกรรมรับประทานอาหารและออกก�ำลังกาย
สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและกลุ่มเปรียบเทียบ และมี
ระดับน�้ำตาลในเลือดต�ำ่ กว่าก่อนได้รับโปรแกรมและกลุ่ม
เปรียบเทียบ (p < .05) (กิ่งเพชร แก้วสิงห์, 2562)
รูปแบบความเชือ่ ด้านสุขภาพ ระบุวา่ ปัจจัยส�ำคัญ
ที่ใช้อธิบายและท�ำนายพฤติกรรมป้องกันโรค มี 3 กลุ่ม
ดังนี้ 1) การรับรู้ของบุคคล ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงที่
จะเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค จะมีผลโดยอ้อม
ต่อการแสดงพฤติกรรมป้องกันโรคผ่านการรับรูภ้ าวะคุกคาม
ของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการแสดงพฤติกรรม หักลบ
กับการรับรูอ้ ปุ สรรคของการแสดงพฤติกรรม จะมีผลโดยตรง
ต่อการแสดงพฤติกรรมป้องกันโรค การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมจะลดการรับรู้อุปสรรคของ
การแสดงพฤติกรรม และมีผลโดยตรงต่อการแสดงพฤติกรรม
ป้องกันโรค (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008 อ้างถึงใน
ศิริพร ขัมภลิขิต และจุฬาลักษณ์ บารมี, 2555) 2) ปัจจัย
ร่วม ได้แก่ ปัจจัยทางประชากร ปัจจัยทางสังคมจิตวิทยา
ตัวแปรทางโครงสร้าง จะมีผลโดยอ้อมต่อการแสดงพฤติกรรม
ป้องกันโรคผ่านการรับรู้ของบุคคล และ 3) ตัวชี้แนะการ
กระท�ำ ได้แก่ ตัวชี้แนะการกระท�ำภายในและตัวชี้แนะ
การกระท�ำภายนอกจะมีผลโดยอ้อมต่อการแสดงพฤติกรรม
ป้องกันโรคผ่านการรับรูภ้ าวะคุกคามของโรค (ชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์, และวิลาวัณย์ เสนารัตน์, 2553)
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กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 62 คน อายุ 35-60 ปี อาศัย
อยูใ่ นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
โนนเปือยและหนองแก เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ใน
การคัดเข้าศึกษา แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบโดยการจับคู่ ด้านเพศและอายุต่างกันไม่เกิน 5 ปี
เครื่องมือวิจัย สร้างโดยผู้วจิ ัย มี 2 ประเภท ดังนี้
1. เครือ่ งมือทดลอง คือ โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสีย่ ง ตามรูปแบบแผนความเชือ่
ด้านสุขภาพ (Becker, Drochman, & Kirscht, 1974) ประกอบ
ด้วย การสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของ
โรคเบาหวานด้วยตัวแบบด้านลบ สร้างการรับรู้ประโยชน์
ของพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน โดยให้ความรู้เรื่อง
โรคเบาหวานด้วยวิธกี ารเรียนรู้เชิงรุก สร้างการรับรู้ความ
สามารถตนเองและลดการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน ด้วยการสาธิตและ
ฝึกปฏิบตั ิ การกระตุน้ เตือนจากอาสาสมัครประจ�ำครอบครัว
(อสค.) และผู้วจิ ัยผ่าน application LINE
2. เครื่องมือเก็บข้อมูล มี 3 ส่วน ดังนี้
		 2.1 แบบสอบถาม มี 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูล
ทั่วไป จ�ำนวน 14 ข้อ แบบเลือกตอบและเติมค�ำใน
ช่องว่าง (2) พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จ�ำนวน 37 ข้อ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รับประทานอาหาร จ�ำนวน 21 ข้อ เป็นพฤติกรรมทางลบ
8 ข้อ และด้านการออกก�ำลังกาย จ�ำนวน 16 ข้อ การตอบ
ใช้มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ปฏิบัติ
น้อยมาก น้อย บางครั้ง บ่อยครั้ง และเป็นประจ�ำ ให้
คะแนน 1-5 ตามล�ำดับส�ำหรับพฤติกรรมทางบวก และ
5-1 คะแนน ส�ำหรับพฤติกรรมทางลบ การแปลผลระดับ
ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด 3.50-4.49
หมายถึง มาก 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 1.50-2.49
หมายถึง น้อย 1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
		 2.2 เครื่องตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือดของ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน
ด้านการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกายของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง และระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ เปรียบเทียบ หลังได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง
2. เปรียบเทียบระดับน�้ำตาลในเลือดของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง และระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ เปรียบเทียบ หลังได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง

สมมติฐานการวิจัย

1. หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง กลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวาน ด้านการรับประทานอาหาร การออกก�ำลัง
กายสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปรียบเทียบ
2. หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวานกลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ทดลองมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปรียบเทียบ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ
สองกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มี
ระดับน�้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
100-125 มก./ดล. ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
เบาหวานจากแพทย์ มีอายุ 35 ปีขนึ้ ไป อาศัยอยู่ในอ�ำเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร จ�ำนวน 276 คน
4
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บริษัท เซราเจมส์ จ�ำกัด การแปลผล ค่าน�ำ้ ตาลในเลือด
น้อยกว่า 100 มก./ดล. หมายถึง ระดับปกติ ค่า 100-125
มก./ดล.หมายถึง เสีย่ งต่อโรคเบาหวาน และค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า 126 มก./ดล. หมายถึง เป็นโรคเบาหวาน
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั โปรแกรมฯ
และแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูท้ รง
คุณวุฒิ 3 คน หาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาได้เท่ากับ
1.00 น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองหมี หาค่า
สัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งได้เท่ากับ 0.98 เครือ่ งตรวจวัดระดับ
น�้ำตาลในเลือดตรวจความเที่ยงที่ห้องปฏิบัติการชันสูตร
โดยโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยนี้ได้
เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลขที่ HE6322
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ
ได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากสาธารณสุข
อ�ำเภอกุดชุม ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลโนนเปือยและหนองแก จัดท�ำเอกสารชี้แจงผู้ร่วม
โครงการวิจัยเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย
การเก็บความลับของข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั และให้
ลงนามเข้าร่วมการวิจัยอย่างเต็มใจ
การด�ำเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มทดลองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
โนนเปือย และกลุ่มเปรียบเทียบที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลหนองแก ใช้เวลาตอบประมาณ 30 นาที
ผู้วิจัยเจาะเลือดจากปลายนิ้วหลังอดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง และตรวจระดับน�ำ้ ตาลด้วยตนเองโดยใช้เครื่อง
ตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือดของบริษทั เซราเจมส์ จ�ำกัด
2. ระยะทดลอง กลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 1-3
		 2.1 สร้างการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและความรุนแรง

ของโรคเบาหวานด้วยตัวแบบด้านลบ สร้างการรับรูป้ ระโยชน์
ของพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานด้วยการให้ความรูเ้ รือ่ ง
โรคเบาหวานด้วยวิธกี ารเรียนรู้เชิงรุก สร้างการรับรู้ความ
สามารถตนเองและลดการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานด้วยการสาธิตและฝึกปฏิบตั ิ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโนนเปือย ใช้เวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง
		 2.2 กระตุน้ เตือนจาก อสค. ให้กลุม่ เสีย่ งปฏิบตั ิ
พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานอย่างถูกต้อง ชั่งน�้ำหนัก
วัดรอบเอว และร่วมออกก�ำลังกายกับกลุ่มทดลอง และให้
กลุม่ ทดลองบันทึกการปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกันโรคในแบบ
บันทึก ครั้งละ 1 ชั่วโมง ทุกสัปดาห์
		 2.3 กระตุ้นเตือนจากผู้วิจัยผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์ ให้กลุม่ ทดลองปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกันโรคทีเ่ หมาะสม
และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมต่อเนื่อง ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของน�้ำหนักและรอบเอว ให้ข้อมูลป้อน
กลับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซักถามปัญหาและให้ค�ำ
แนะน�ำเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ครั้งละ 1 ชั่วโมง ทุก
สัปดาห์ และนัดหมายให้มาทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลโนนเปือย เพื่อเก็บข้อมูลหลังทดลองในสัปดาห์ท่ี 4
กลุม่ เปรียบเทียบ สัปดาห์ที่ 1-3 ได้รบั การพยาบาล
และข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการปกติ โดย
ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ ด้วยการชั่งน�ำ้ หนัก
วัดความดันโลหิต วัดสัญญาณชีพ วัดรอบเอว เจาะเลือด
ทีป่ ลายนิว้ ถ้าระดับน�้ำตาลในเลือดปกติจะนัดให้มาตรวจ
คัดกรองภาวะสุขภาพ ปีละครั้ง ถ้าระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
100-125 มก./ดล. จะได้รับความรู้เรื่องโรคเบาหวานด้วย
การบรรยายเป็นกลุม่ และแนะน�ำให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
แล้วนัดให้มาตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือดทุก 3 เดือน จนกว่า
ระดับน�้ำตาลในเลือด < 100 มก./ดล. สัปดาห์ท่ี 3 ผู้ช่วย
วิจัยส่งจดหมายนัดหมายให้มาที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลหนองแก เพือ่ เก็บข้อมูลหลังทดลองและสรุป
กิจกรรม ในสัปดาห์ที่ 4
5
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3. ระยะหลังทดลอง สัปดาห์ที่ 4 เก็บข้อมูลหลัง
ทดลองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโนนเปือยโดย
ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั แจกแบบสอบถามให้กลุม่ ทดลองตอบ
ผู้วิจัยเจาะเลือดจากปลายนิ้วหลังอดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สรุปความรู้ท่ไี ด้รับ
จากการเข้าร่วมโปรแกรมและให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา
โปรแกรม กลุ่มเปรียบเทียบเก็บข้อมูลหลังทดลองที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองแก โดยผูว้ จิ ยั และ
ผู้ช่วยวิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเปรียบเทียบตอบ
ผู้วิจัยเจาะเลือดจากปลายนิ้วหลังอดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นผู้วิจัยให้
ความรู้สาธิตและฝึกปฏิบัติการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวาน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบทีไม่อิสระ
(paired t-test) การทดสอบทีอิสระ (Independent t-test)
และการทดสอบวิลคอกซันซายน์แรงค์ (Wilcoxon signed-rank
test) ส�ำหรับข้อมูลที่มีการกระจายไม่ปกติ ก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

(SD = 3.87) มีรอบเอวเฉลี่ย 80.71 ซม. (SD = 7.85)
มีนำ�้ หนักเฉลีย่ 60.40 กก. (SD = 8.81) หลังได้รบั โปรแกรม
มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.25 กก./ตร.ม. (SD = 3.76)
มีรอบเอวเฉลี่ย 80.40 ซม. (SD = 7.80) มีนำ�้ หนักเฉลี่ย
59.78 กก. (SD = 8.69)
		 1.2 กลุม่ เปรียบเทียบ ผู้ทเี่ สีย่ งโรคเบาหวาน
มีอายุเฉลี่ย 51.00 ปี (SD = 4.70) ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง
51-60 ปี ร้อยละ 58.06 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 87.09
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 87.09 อาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 87.09 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน
5,000 บาท ร้อยละ 67.74 มีรายได้เพียงพอไม่เหลือเก็บ
ร้อยละ 48.39 ไม่มีและมีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรค
เบาหวานของครอบครัว ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 48.39 และ
ร้อยละ 45.16 ตามล�ำดับ ไม่มโี รคประจ�ำตัว ร้อยละ 83.87
ไม่รับประทานอาหารเสริม ร้อยละ 83.87 ไม่รับประทาน
สมุนไพร ร้อยละ 93.55 ออกก�ำลังกาย ร้อยละ 61.29
ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 80.64 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 87.09 ก่อน
ได้รับโปรแกรม มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.25 (SD = 3.76)
มีรอบเอวเฉลี่ย 82.65 (SD = 10.71) มีน้�ำหนักเฉลี่ย 56.68
(SD = 12.05) หลังได้รับโปรแกรม มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย
22.31 (SD = 3.73) มีรอบเอว 82.68 (SD = 10.69)
มีน�้ำหนักเฉลี่ย 56.71 (SD = 12.01)
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน และระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมฯ
หลังได้รับโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวาน โดยรวมและด้านการรับประทาน
อาหารและการออกก�ำลังกาย สูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมฯ
(ตาราง 1) และมีค่าเฉลีย่ ของระดับน�้ำตาลในเลือด 107.90
(SD = 7.80) ซึ่งต�่ำกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมฯ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ของระดับน�ำ้ ตาลในเลือด 111.35 (SD = 7.41) (Z = -4.327)
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 กลุม่ ทดลอง ผูท้ เี่ สีย่ งโรคเบาหวานมีอายุ
เฉลี่ย 50.90 ปี (SD = 4.50) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
51-60 ปี ร้อยละ 61.29 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 90.32
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 64.51 อาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 83.87 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน
5,000 บาท ร้อยละ 41.94 มีรายได้เพียงพอไม่เหลือเก็บ
ร้อยละ 58.06 มีประวัตกิ ารเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานของ
ครอบครัว ร้อยละ 64.51 ไม่มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 77.42
ไม่รับประทานอาหารเสริม ร้อยละ 87.09 ไม่รับประทาน
สมุนไพร ร้อยละ 83.87 ออกก�ำลังกาย ร้อยละ 70.97
ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 80.64 และไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 77.42
ก่อนได้รบั โปรแกรม มีดชั นีมวลกาย เฉลีย่ 25.50 กก./ตร.ม.
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ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน ของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมฯ
		 โดยใช้ paired t-test (n = 31)
พฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวาน
ด้านการรับประทานอาหาร
ด้านการออกก�ำลังกาย
โดยรวม

ก่อนได้รับโปรแกรม
หลังได้รับโปรแกรม
t p-value
M
SD
ระดับ
M
SD
ระดับ		
3.25 0.27 ปานกลาง 3.84 0.24
มาก
-11.094 .000
2.20 0.96
น้อย
3.25 0.67 ปานกลาง
-9.847 .000
2.80 0.47 ปานกลาง 3.59 0.36
มาก -13.380 .000
อาหารเพิม่ ขึน้ มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (ตาราง 2) และมีค่าเฉลี่ยของระดับ
น�้ำตาลในเลือด 107.90 (SD = 7.80) ซึ่งต�่ำกว่า กลุ่ม
เปรียบเทียบ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ของระดับน�้ำตาลในเลือด 116.71
(SD = 8.82) (t = -4.16 ) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน และระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ หลัง
ได้รับโปรแกรมฯ
หลังได้รับโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวาน โดยรวม และการออกก�ำลังกาย
สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และพฤติกรรมการรับประทาน

ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
		 เปรียบเทียบ หลังได้รับโปรแกรมฯ โดยใช้ t-test (n = 62)
พฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวาน
ด้านการรับประทานอาหาร
ด้านการออกก�ำลังกาย
โดยรวม

กลุ่มทดลอง (n = 31)
M
SD ระดับ
3.84 0.24
มาก
3.25 0.67 ปานกลาง
3.59 0.36
มาก

การอภิปรายผลการวิจัย

1. หลังได้รบั โปรแกรมฯ กลุม่ ทดลอง มีพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวานโดยรวมและการออกก�ำลังกาย
สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ และกลุ่มเปรียบเทียบ มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมฯ

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 31)
t p-value
M
SD
ระดับ		
2.87 0.30 ปานกลาง
9.83 .000
2.13 0.77
น้อย
6.13 .000
2.50 0.40 ปานกลาง 10.93 .000

และเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั เนือ่ งจาก
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรค
เบาหวานกลุม่ เสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วยการสร้างการรับรูโ้ อกาส
7

วารสารพยาบาล, 70(4), 1-10, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(4), 1-10, 2021

เสีย่ งและความรุนแรงของโรคเบาหวานด้วยตัวแบบด้านลบ
ช่วยให้มกี ารรับรูภ้ าวะคุกคามของโรคเบาหวาน (ชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์, และวิลาวัณย์ เสนารัตน์, 2553) การสร้าง
การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน โดย
ให้ความรู้เรือ่ งโรคเบาหวานด้วยวิธกี ารเรียนรู้เชิงรุก ทีเ่ น้น
ให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กนั และให้ลงมือปฏิบตั จิ ริงโดยค�ำนึง
ถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียน กระตุ้นให้เกิด
แนวคิดในระดับสูง (กันยิกา ช�ำนิประศาสตร์, 2559) ท�ำให้
มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันโรคเบาหวาน
ถูกต้อง และรับรู้ประโยชน์ของการแสดงพฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวานมากขึน้ การสร้างการรับรูค้ วามสามารถตนเอง
และการลดการรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวานด้วยการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ท�ำให้ได้รับ
ประสบการณ์ความส�ำเร็จจากผูอ้ นื่ และตนเองเกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และลดการรับรูอ้ ปุ สรรคของการ
ปฏิบัติพฤติกรรม (ประภาพร จินันทุยา, 2555) ทั้งยังได้รบั
การกระตุ้นเตือนจากอสค. และผู้วิจัยผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้วยค�ำพูดและให้ข้อมูลป้อนกลับ
ท�ำให้มแี รงจูงใจในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกันโรคมากขึน้
โดยที่การกระตุ้นจากตัวชี้แนะการกระท�ำที่เพียงพอท�ำให้
เกิดพฤติกรรมป้องกันโรค (Becker et al., 1974 อ้างถึงใน
สุรินธร กลัมพากร, 2554)
กลุม่ เปรียบเทียบได้รบั การพยาบาลและข้อมูลจาก
พยาบาลวิชาชีพในระบบบริการปกติ ไม่ได้พบกับตัวแบบ
ด้านลบจึงไม่รับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรค
ไม่ได้รับความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ไม่ได้ชมการสาธิตและ
ฝึกปฏิบตั ิ จึงไม่รบั รูป้ ระโยชน์และความสามารถของตนเอง
ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค จึงขาดแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกันโรค สอดคล้องกับ กิง่ เพชร
แก้วสิงห์ (2562) ทีพ่ บว่า หลังได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมรับประทานอาหารและ
ออกก�ำลังกาย สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและกลุ่ม

เปรียบเทียบ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หลังได้รบั โปรแกรมฯ กลุม่ ทดลองมีระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด ต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรมฯ และกลุม่ เปรียบเทียบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั เนือ่ งจากมีพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานโดยรวม
และรายด้านสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการรับประทานป้องกันโรคเบาหวาน ท�ำให้
ร่างกายได้รบั พลังงานต�ำ่ ลง ดัชนีมวลกายเฉลีย่ ต�ำ่ ลงหรือ
ไม่อ้วน การตอบสนองต่ออินซูลินดึขึ้น (ศิริพร ขัมภลิขิต
และจุฬาลักษณ์ บารมี, บ.ก., 2555; สิทธา พงษ์พบิ ูลย์,
2556) ทัง้ ยังมีพฤติกรรมด้านการออกก�ำลัง มากขึน้ ช่วยให้
เซลล์ในร่างกายไวต่ออินซูลนิ และน�ำตัวพากลูโคสมาทีผ่ วิ
เซลล์ น�ำ้ ตาลสามารถเข้าไปในเซลล์ได้ (ศิริพร ขัมภลิขิต
และจุฬาลักษณ์ บารมี, บ.ก., 2555; สิทธา พงษ์พบิ ูลย์,
2556)
กลุ่มเปรียบเทียบมีพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเฉพาะพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารท�ำให้ดัชนีมวลกายไม่ลดลง ทั้งยังมีพฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกาย อยู่ในระดับน้อย ท�ำให้เซลล์ในร่างกายดือ้
ต่ออินซูลนิ ทั้งยังไม่นำ� ตัวพากลูโคสมาที่ผิวเซลล์ น�ำ้ ตาล
ไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ (ศิริพร ขัมภลิขิต และ
จุฬาลักษณ์ บารมี, บ.ก., 2555; สิทธา พงษ์พิบูลย์, 2556)
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดจึงสูงกว่ากลุ่มทดลอง สอดคล้องกับ
กิ่งเพชร แก้วสิงห์ (2562) พบว่า หลังได้รบั โปรแกรม กลุ่ม
ทดลองมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
และกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 บัญญัติ อรรคศรีวร, รพีพร เทียมจันทร์, และวันทนีย์
ชวพงค์. (2558) พบว่า กลุม่ ทดลองมี ระดับน�้ำตาลในเลือด
หลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ลดลงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ควรน�ำโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรค
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เบาหวานกลุ่มเสี่ยงไปใช้กับกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลอื่น ในอ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โดยให้ อสค. และใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ กระตุ้นเตือนให้
กลุ่มเสี่ยงปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคที่ถูกต้องและ

เหมาะสมต่อไป
2. ควรวิจยั ติดตามประเมินพฤติกรรมป้องกันโรค
เบาหวานกลุ่มเสีย่ งต่อไปทุก 3-6 เดือน เพือ่ ประเมินความ
ยั่งยืนของพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยง
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