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บทคัดย่อ
อุบัติการณ์ของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การปฏิบัติการดูแลตนเองที่ถูกต้องของ
ผูป้ ว่ ยจะช่วยป้องกันการเกิดแผลทีเ่ ท้าได้ การศึกษากึง่ ทดลองแบบสองกลุม่ วัดผลก่อนและหลังครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาผลของการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมต่อการป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูเ้ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมไม่ได้ในชุมชน
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอ�าเภอสารภี จ�านวน
52 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 26 ราย และกลุ่มที่ได้รับค�าแนะน�าตามปกติจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจ�านวน 26 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนิน
งานวิจยั ประกอบด้วย โปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมต่อการป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ม่
สามารถควบคุมได้ในชุมชน คูม่ อื ความรูเ้ รือ่ งการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันแผลทีเ่ ท้า และคูม่ อื การดูแลเท้าส�าหรับผูท้ เี่ ป็น
เบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารป้องกันและดูแลรักษาผูท้ เี่ ป็นเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทีเ่ ท้า 2) เครือ่ งมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน แบบประเมินความรู้เรื่องการ
ปฏิบตั ติ วั ต่อการป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และแบบสอบถามการปฏิบตั กิ ารป้องกันแผลทีเ่ ท้าใน
ผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตอิ า้ งอิง สถิตไิ คสแควร์,
สถิติทดสอบวิลคอกซัน และสถิติแมน-วิทนีย์ ยู ตามลักษณะข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนความรูเ้ รือ่ งการปฏิบตั ติ วั ต่อการป้องกันแผลทีเ่ ท้า และคะแนนการปฏิบตั กิ ารป้องกัน
แผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ภายหลังได้รับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อน
การเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001 และ p=.006 ตามล�าดับ) คะแนนความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวต่อการ
ป้องกันแผลที่เท้า และคะแนนการปฏิบัติการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้
ภายหลังได้รบั การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p < .001 และ
p=.005 ตามล�าดับ)
ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันแผลที่เท้าในผู้เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชน สามารถเพิ่มความรู้และช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถน�าความรู้ไปสู่การ
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ปฏิบัติตัวในการป้องกันแผลที่เท้าที่ถูกต้องมากขึ้น
ค�าส�าคัญ: โปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม การป้องกันแผลทีเ่ ท้า ผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้
Abstract
The prevalence of foot ulceration in diabetic patients is increasing. However, proper self-care
by diabetic patients can prevent foot ulceration in uncontrolled diabetic persons. This quasiexperimental study with two group pretest - posttest design aimed to examine the effect of the
participatory learning program on foot ulcer prevention among uncontrolled type 2 diabetic persons
in a community. Fifty-two type-2 uncontrolled diabetic patients in Saraphi District were recruited
for the study; 26 attended participatory learning while the other 26 received traditional suggestions
from public health officials. Two types of tools were used in the study: 1) experimental tools
consisting of a research tool entailing a participatory learning program on preventing foot ulceration
in type-2 uncontrolled diabetic patients, a prevention manual, and a foot care manual for diabetic
patients according to preventive and therapeutic practices for those with foot complications, and
2) a data collection tool comprised of questionnaires assessing general information about diabetic
patients, knowledge of the prevention of foot ulceration in type-2 diabetic patients, and the
prevention of foot ulceration in these patients. Data were analyzed using descriptive statistics, the
Chi-Square Test, and the Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test, as well as the Mann-Whitney
U test, depending on the characteristics of data.
The result of this study showed that:
The knowledge and practice scores regarding prevention of foot ulceration in type-2 uncontrolled
diabetic patients were significantly higher after attending the participatory learning than before
(p < .001 and p = .006 respectively). The knowledge and practice scores were significantly higher
in the experimental group than in the control group (p < .001 and p = .005, respectively).
The results show that the developed participatory learning program for the prevention of
foot ulceration in type-2 uncontrolled diabetic patients in community made participants more
knowledgeable and gave them a better understanding of how to prevent foot ulceration.
Keywords: Participatory learning program, Prevention of foot ulceration, Type-2 uncontrolled
diabetic persons
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Effect of the Participatory Learning Program on Foot Ulcer Prevention
Among Uncontrolled Type 2 Diabetic Persons in Community

ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขทีส่ า� คัญระดับโลกซึง่ ในปัจจุบนั ความชุกของ
โรคเบาหวานทั่ ว โลกยั ง คงเพิ่ ม สู ง ขึ้ น สหพั น ธ์ โ รค
เบาหวานนานาชาติรายงานว่าในปี พ.ศ. 2560 มีจา� นวน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 425 ล้านคน (Ministry of
public health, 2014) และคาดว่า ในปีพ.ศ. 2588
จ�านวนผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 629 ล้าน
คน ส�าหรับประเทศไทยจากการรายงานการส�ารวจ
สุขภาพประชาชนไทยของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ในปีพ.ศ. 2557 พบว่า
ความชุกของโรคเบาหวานของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปีพ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ
8.9 ในปีพ.ศ. 2557 ส�าหรับข้อมูลสถิตผิ ทู้ เี่ ป็นเบาหวาน
ในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 - 2557 มี
ผู้ที่เป็นเบาหวาน คิดเป็นอัตรา 660, 671, 713, 789,
858, 918, 896, และ 816 ต่อประชากรแสนคน ตาม
ล�าดับ (Chiang Mai Provincial Public Health Office,
2016) และในระดับอ�าเภอจากการรายงานข้อมูลใน
ระบบคลังสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 อั ต ราผู ้ ป ่ ว ยรายใหม่ โ รคเบาหวานใน
อ�าเภอสารภี 574.98 ต่อแสนประชากร ซึง่ สูงเป็นอันดับ
ที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับน�า้ ตาลได้ดเี พียงร้อยละ 21.98 ซึง่
ต�่ากว่าระดับตัวชี้วัดจากจ�านวนของผู้ที่เป็นเบาหวานที่
เพิม่ ขึน้ และพบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
ร้อยละ 1.68 (Chiangmai Provincial Public Health
Office, 2019) จากรายงานการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ณ พื้นที่ท่าวังตาลพบว่า จาก
สถิติคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบลท่าวังตาลมีผทู้ เี่ ป็นเบาหวานร้อยละ 5.85 โดย
แบ่งตามกลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 0.16 กลุ่มอายุ
15-39 ปี ร้อยละ 0.56 กลุ่มอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 3.07
กลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 7.83 และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้น
ไปร้อยละ 15.40 ตามล�าดับ อีกทั้งยังพบอัตราป่วยราย
ใหม่ของโรคเบาหวานร้อยละ 0.53 นอกจากนี้ยังพบว่า

ในพื้นที่นี้มีปัญหาภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและพบ
อุ บั ติ ก ารณ์ ข องการตั ด ขาในผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานเกิ ด ขึ้ น
(Office, Chiang Mai Provincial Public Health,
2019) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าโรคเบาหวาน
ยังถือเป็นโรคเรื้อรังที่มีอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหาก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมระดับ
น�า้ ตาลในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้จะส่งผลกระทบให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
ปัจจุบันพบว่าอุบัติการณ์ของการเกิดแผลที่เท้า
เพิ่มมากขึ้น พบผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าจ�านวน 3 ราย หรือ
เท่ากับร้อยละ 0.6 จากการติดตามการมาตรวจตามนัด
ของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานในชุมชนพบว่าผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ส ามารถควบคุ ม ระดั บ น�้ า ตาลให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้เพียงร้อยละ12.2 (Prakaisakun,
Sirisawang, & Chawapong, 2018) จึงส่งผลกระทบ
ในเรือ่ งของภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานตามมาโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ซึง่ จะ
ท�าให้เกิดภาวะเท้าเบาหวานขึ้น การเกิดแผลที่เท้านั้น
นอกจากจะน�าไปสูก่ ารตัดเท้าและขาแล้ว ปัญหาทีพ่ บได้
บ่อยคือกระบวนการหายของแผลที่ล่าช้า ส่งผลให้ต้อง
เสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลเป็ น จ� า นวนมาก
ดังนั้นการปฏิบัติการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นเบาหวานที่
ถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่องจะสามารถป้องกันการ
เกิดแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานได้ ท�าให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี ลดอัตราความพิการและการสูญเสียชีวิต (Piromchom, & Hansakul, 2012)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการส่งเสริมการ
ดูแลเท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานจะเน้นในการให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับโรคเบาหวานและการดูแลเท้าเป็นส่วนใหญ่ (Siriniyomchai, Boonnak, Riwongwant,& Wannachai,
2019) แต่มิได้เน้นให้ผู้ป่วยตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ในเรื่องการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานทัง้ ในเรือ่ งของ
การรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย และการใช้
ยาในผูท้ เี่ ป็นเบาหวาน ดังนัน้ การส่งเสริมการปฏิบตั กิ าร
ดู แ ลสุ ข ภาพเท้ า ที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยป้ อ งกั น ภาวะ
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แทรกซ้อนดังกล่าวได้ ดังนัน้ จึงจ�าเป็นทีจ่ ะต้องมีรปู แบบ
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคล
ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะได้ดี (Department
of Mental Health, 2001) กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Learning: PL) เป็นแนวคิด
หนึง่ ทีม่ กี ารกล่าวถึงและมีการน�ามาใช้ในการจัดการเพือ่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง จากการศึกษา
พบว่าการใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมท�าให้ผทู้ ี่
เป็นเบาหวานที่เข้าร่วมการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้น เกิดความ
ตระหนั ก ในการดู แ ลตนเอง น� า ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปฏิบัติ (Sawanyavisuth & Sanchaisuriya, 2013) สามารถน�าไปใช้ได้จริง
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เป็นเบาหวานที่อยู่ในชุมชนสามารถน�า
ไปปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลตนเองและปรั บ พฤติ ก รรมให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวคิดการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม (PL) ของโคล์บ
(Kolb, 1984) เป็นกระบวนการเรียนรูท้ มี่ กี ารเน้นผูเ้ รียน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง และเป็ น การเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า
เป็นการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาในด้านความรู้ ทัศนคติ
ทักษะ และพฤติกรรมของผูเ้ รียนได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจาก
การเรียนรูแ้ บบนีเ้ ป็นการดึงประสบการณ์ ศักยภาพของ
ผู้เรียนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ สามารถเพิ่มความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรม เนื่องจากหลักการส�าคัญ
ของการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมเป็นการน�าแนวคิดนีม้ าใช้
เพื่อให้การดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน�า้ ตาลได้ให้มคี วามรู้ ทัศนคติ ทักษะ และ
การปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันแผลที่เท้า โดยเป็นการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) ผสม
ผสานกับกระบวนการกลุ่ม (group process) ดังนั้น
การน�ากระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมมาประยุกต์ใช้
ในการดู แ ลสุ ข ภาพของผู ้ ที่ เ ป็ น เบาหวานซึ่ ง จะเป็ น
แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั กิ จิ กรรมสุขภาพ
ของผู ้ ที่ เ ป็ น โรคเบาหวานที่ ม ารั บ บริ ก ารได้ เพราะ
เป็นการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และ
น�าสู่การมีทักษะในการปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้นั้นๆ
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การน�ากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวาน ซึ่ง
จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั กิ จิ กรรม
สุขภาพของผูท้ เี่ ป็นโรคเบาหวานทีม่ ารับบริการได้ เพราะ
เป็นการเรียนรูท้ สี่ ามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความรู้ เจตคติ
และทักษะทีด่ ใี นการเรียนรูน้ นั้ ๆ เนือ่ งจากเป็นการเรียน
รู้เชิงประสบการณ์ อาศัยพื้นฐานเดิมจากประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล ผ่านการวิเคราะห์จัดระบบความคิด
ความเชือ่ ของตนเองจนเกิดเจตคติทดี่ ี มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมจนเกิดเป็นความช�านาญที่เรียกว่าทักษะ จึง
เป็ น การเรี ย นรู ้ ที่ ยั่ ง ยื น และเป็ น การเรี ย นรู ้ ที่ แ ท้ จ ริ ง
(Anusornteerakul & Janthong, 2014) ซึ่งวิธีการนี้
จะส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นเบาหวานให้มีทิศทางของการดูแล
ตนเองเพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้เหมาะสมกับโรคทีเ่ ป็นอยู่ การจัดโปรแกรมการ
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมต่อการป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในชุมชนใน
ครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผลของการวิจัยสามารถพัฒนารูปแบบ
การให้บริการแก่ผทู้ เี่ ป็นเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ รือ่ งการ
ปฏิบัติตัวต่อการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุม
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการ
ป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการ
ปฏิบัติตัวต่อการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้สูงกว่ากลุ่มควบคุม
2. กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการ
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ป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่
สามารถควบคุมได้สูงกว่ากลุ่มควบคุม
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของโปรแกรม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันแผลที่เท้าในผู้
ทีเ่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ในชุมชน
โดยสาระความรู ้ แ ละการปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรม ประกอบไปด้วยการควบคุมอาหาร การใช้
ยา การออกก�าลังกาย และการดูแลเท้าของผู้ที่เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 และใช้แนวคิดการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
(Participatory Learning: PL) ของโคล์บ (Kolb, 1984)
มาประยุกต์เป็นกลวิธใี นการด�าเนินการเรียนรู้ ประกอบ
ไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ประสบการณ์ (experience) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และการ
ปฏิบัติในการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิด
ที่ 2 ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ในชุมชน เพือ่ ดึงประสบการณ์
ออกมาใช้ในการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ของ
ตนเอง ขั้นที่ 2 การสะท้อนและอภิปราย (reflection
and discussion) การแสดงความคิดเห็นและความรูส้ กึ
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับความรู้และการ
ปฏิบัติในการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในชุมชน ขั้นที่ 3 ความคิด
รวบยอด (concept) การเสริมความรู้โดยผ่านการเรียน
รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในชุมชน ขั้น
ที่ 4 การทดลอง/ประยุกต์แนวคิด (experimentation/
application) ร่วมกันออกแบบแนวทางในการปฏิบัติ
ของตนเองเพือ่ ป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิด
ที่ 2 และน�าแนวทางทีไ่ ด้สรุปร่วมกันไปทดลองใช้ในชีวติ
ประจ�าวัน และมีการผสมผสานกับกระบวนการกลุ่มทุก
ขั้นตอน
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบสองกลุม่ และวัดผลสอง

ครัง้ (two group pretest - posttest design) คือก่อน
และหลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันแผล
ที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ในชุมชน โดยท�าการศึกษาระหว่างเดือนกันยายน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ที่เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง อายุ 35-59 ปี ที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลในอ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากการประมาณค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ในการศึกษาที่ใกล้เคียง จากการศึกษาของ ปิยาภรณ์
สุวรรยาวิสุทธิ์ และ ภัทระ แสนไชยสุริยา (Sawanyavisuthi & Sanchaisuriya, 2013) เรื่ อ งผลของ
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่
2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต จากการประเมินค่าโดย
ก�าหนดความเชือ่ มัน่ ที่ .05 ใช้อา� นาจการทดสอบ (power of test) .8 และค�านวณค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปร
ที่ศึกษา (effect size) ได้เท่ากับ 0.72 จึงเลือกใช้ค่า
ขนาดอิทธิพลปานกลาง (medium effect) (Cohen,
1977) หลั ง จากนั้ น น� า มาค� า นวณหาขนาดของกลุ ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้โดยการวิเคราะห์อ�านาจ
ทดสอบด้วยโปรแกรม G*Power ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มละ 21 ราย และค�านวณการขาดหายไปของการมี
ส่วนร่วมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 (20% dropout rate)
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 52 ราย คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้า กลุม่ ทดลอง 26 ราย
กลุ่มควบคุม 26 ราย
เกณฑ์การคัดเข้า
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมงาน
วิจัย (Inclusion Criteria) ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ตามคุณสมบัติ ดังนี้
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมต่อการป�องกันแผลที่เท้าในผู ้เป�นเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ควบคุมไม่ได้ในชุ มชน

1. มีระดับน�า้ ตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่าง
น้อย 8 ชั่วโมง (Fasting blood sugar: FBS) มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อย่างน้อย
6 เดือน
2. เคยได้รับค�าแนะน�าการดูแลเท้า
3. สามารถอ่าน เขียน และสือ่ สารภาษาไทยได้
4. ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เป็น
โรคเบาหวาน ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้ ระดับการศึกษา และข้อมูลเกีย่ วกับความเจ็บป่วย
ได้แก่ ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยโรค ระดับน�า้ ตาลใน
เลือดภายหลังงดน�า้ งดอาหารอย่างน้อย 8 ชัว่ โมงทีม่ ารับ
การตรวจครัง้ ล่าสุด อาการหรือโรคแทรกซ้อนทีเ่ กิดจาก
เบาหวานและโรคประจ�าตัว
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว
ต่อการป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ซึง่
ผูว้ จิ ยั จะพัฒนาขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม ลักษณะ
ของแบบประเมิ น ความรู ้ ประกอบด้ ว ยข้ อ ค� า ถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็น
เบาหวานทัง้ หมด 4 ประเด็นได้แก่ 1) การควบคุมอาหาร
2) การใช้ยา 3) การออกก�าลังกาย และ 4) การดูแลเท้า
ลักษณะค�าถามเป็นปรนัย 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อ คือ
ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน มีขอ้ ค�าถาม
ทั้งหมดจ�านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกัน
แผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ดัดแปลงจาก ชยพล ศิรินิยมชัย (Siriniyomchai, 2019) เพื่อประเมินการปฏิบัติเพื่อป้องกันแผลที่
เท้าของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ จ�านวน 9 ข้อ ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบข้อความ
ให้เลือกค�าตอบโดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตาม
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มาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�าเนินงานวิจยั ประกอบ
ด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อ
การป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ในชุมชน
ส่วนที่ 2 คู่มือความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันแผลทีเ่ ท้า ประกอบด้วยเรือ่ ง การควบคุมอาหาร
การใช้ยา การออกก�าลังกาย และการดูแลเท้าส�าหรับผู้
ที่เป็นเบาหวาน
ส่วนที่ 3 คู่มือการดูแลเท้าส�าหรับผู้ที่เป็นเบา
หวาน และแบบตรวจเท้า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. แบบประเมินความรู้ในการปฏิบัติตัวต่อการ
ป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รบั การ
พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content
validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม 1 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน 2 ท่าน อาจารย์พยาบาล
2 ท่ า น พยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารดู แ ลผู ้ ที่ เ ป็ น
โรคเบาหวาน 1 ท่าน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ แล้วน�าแบบสอบถามนี้มาค�านวณค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (Content validity index [CVI])
ได้ค่าเท่ากับ 0.95 และหาค่าความเชื่อมั่น (reliability)
โดยวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Conbarch’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.80
2. แบบสอบถามการปฏิบตั กิ ารป้องกันแผลทีเ่ ท้า
ในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้ใน
ชุมชน ได้รบั การพิจารณาตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา
(content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 6 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน 2 ท่าน
อาจารย์พยาบาล 2 ท่าน พยาบาลที่มีประสบการณ์การ
ดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน 1 ท่าน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้
น�ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วน�าแบบสอบถามนี้
มาค� า นวณค่ า ดั ช นี ค วามตรงตามเนื้ อ หา (Content
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validity index [CVI]) ได้ค่าเท่ากับ 1 และหาค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Conbarch’s alpha coefficient) ได้
เท่ากับ 0.82
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โครงร่างวิจัย
เพือ่ วิทยานิพนธ์นไี้ ด้รบั การรับรองสิทธิก์ ลุม่ ตัวอย่างจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเลขที่โครงการ 2563 - 101
และรหัสโครงการ 2563 - EXP077 จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ท�าการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการด�าเนินงาน พร้อมทัง้ ขอ
ความยินยอมในการเข้าร่วมวิจยั ด้วยการลงนามยินยอม
ในการเข้าร่วมวิจัย และชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง
สิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยซึ่งไม่มี
ผลกระทบใดๆต่อกลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยถือเป็นความลับและน�ามาใช้เฉพาะ
การวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยกล่าวทักทาย ชี้แจงวัตถุประสงค์การ
วิจยั ในครัง้ นี้ วิธกี ารด�าเนินการวิจยั ระยะเวลาในการเข้า
ร่วม ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การพิทกั ษ์สทิ ธิผ์ เู้ ข้า
ร่วมวิจัย และขอความร่วมมือในการท�าวิจัย จากนั้นขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งในกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง
2. ผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งตอบแบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล แบบ
ประเมินความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวต่อการป้องกันแผลที่
เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และแบบสอบถามการ
ปฏิบัติการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่
2 ที่ไม่สามารถควบคุมได้ครั้งที่ 1 (pre-test) ทั้งในกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษา
ตามแนวทางของแพทย์โดยได้รบั การตรวจตามนัดทุกวัน
พฤหัสบดีแรกของทุกเดือนและได้รบั การให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับโรคเบาหวานจากพยาบาลประจ�าโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต�าบล
กลุ ่ ม ทดลอง เป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วม รวมปฏิบัติกิจกรรม 4 ครั้ง ครั้งละ 1-2
ชั่วโมง ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ นัดหมายกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งที่ 5 อีก 2 สัปดาห์ รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 (post-test)
เพื่อประเมินความรู้หลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยว
กับการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โดยแบบสอบถามความรู้ ทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลทัว่ ไประหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง โดยใช้
สถิติอ้างอิงได้แก่ สถิติ Chi-Square Test หรือสถิติ
Fisher Exact Test ตามลักษณะของข้อมูล และ สถิติ
Independent T-Test เนื่องจากข้อมูลมีการกระจาย
แบบโค้งปกติ
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรูเ้ รือ่ งการ
ปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิด
ที่ 2 และคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการดูแลเท้าของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
กลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังได้รบั ค�าแนะน�าตามปกติ ด้วย
สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks
Test เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายแบบไม่ใช่โค้งปกติ
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรูเ้ รือ่ งการ
ปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิด
ที่ 2 และคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการดูแลเท้าระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ The Mann Whitney U Test เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายแบบ
ไม่ใช่โค้งปกติ
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมต่อการป�องกันแผลที่เท้าในผู ้เป�นเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ควบคุมไม่ได้ในชุ มชน

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ทดลอง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
61.50 ส่วนใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 73.10
อายุเฉลี่ย 53 ปี (SD=4.99) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
อยู ่ ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษามากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 80.80
รองลงมาระดับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
19.20 ระยะเวลาทีเ่ ป็นโรคเบาหวานส่วนมากอยูใ่ นระยะ
ต�่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 76.90 (SD=3.93) ระดับน�้าตาลใน
เลือดภายหลังงดน�้างดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ครั้ง
ล่าสุด ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง 141-170 mg% ร้อยละ
42.3 และ 131-140 mg% ร้อยละ 15.4 และมีระดับ
Hb A1C ครั้งล่าสุด ส่วนใหญ่ต�่ากว่า 7 % ร้อยละ 65.4
กลุม่ ควบคุม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
65.40 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 92.3
อายุเฉลี่ย 54 ปี (SD= 3.56) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
อยู ่ ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษามากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 69.20
รองลงมาระดับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
26.90 ระยะเวลาทีเ่ ป็นโรคเบาหวานส่วนมากอยูใ่ นระยะ
ต�่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 57.70 (SD = 2.46) ระดับน�้าตาล
ในเลือดภายหลังงดน�า้ งดอาหารอย่างน้อย 8 ชัว่ โมง ครัง้
ล่าสุด ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง 141-170 mg% ร้อยละ
53.80 และ 131-140 mg% ร้อยละ 19.20 และมีระดับ
Hb A1C ครัง้ ล่าสุด ส่วนใหญ่ตา�่ กว่า 7 % ร้อยละ 88.50
ส่วนที่ 2 คะแนนความรู้และคะแนนการปฏิบัติ
การดูแลเท้าเพื่อป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม
ก่อนได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของกลุม่ ทดลอง มีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรูเ้ ท่ากับ 13.54
(SD = 2.25) และหลังได้รับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้สูงเท่ากับ 17.96 (SD = 1.80) ซึ่ง
ค่าเฉลีย่ ความรูห้ ลังได้รบั โปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ น
ร่วมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติ (p < .001) ในส่วนของคะแนนการปฏิบตั กิ อ่ น
ได้ รั บ โปรแกรมการเรี ย นรู ้ แ บบมี ส ่ ว นร่ ว มของกลุ ่ ม
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ทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติเท่ากับ 19.88
(SD = 7.35) และหลังได้รับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติเท่ากับ 26.54 (SD = 7.78)
ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติหลังได้รับโปรแกรมการ
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = .006) ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ก่ อ นการได้ รั บ ค� า แนะน� า ตามปกติ ข องกลุ ่ ม
ควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เท่ากับ 15.42 คะแนน
(SD = 2.48) และหลังได้รบั ค�าแนะน�าตามปกติมคี ะแนน
เฉลี่ยความรู้ต�่าเท่ากับ 14.65 (SD= 1.41) ซึ่งค่าเฉลี่ย
ความรู้หลังได้รับค�าแนะน�าตามปกติต�่ากว่าก่อนการได้
รับค�าแนะน�าตามปกติอย่างไม่มนี ยั ส�าคัญทางสถิติ (p =
.165) ในส่วนของคะแนนการปฏิบัติก่อนการได้รับค�า
แนะน�าตามปกติของกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบัติเท่ากับ 27.88 (SD = 8.17) และหลังได้รับค�า
แนะน�าตามปกติมีค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติเท่ากับ
20.12 (SD = 7.80) ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติหลัง
ได้รบั ค�าแนะน�าตามปกติตา�่ กว่าก่อนได้รบั ค�าแนะน�าตาม
ปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = .008) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความรูแ้ ละคะแนนการปฏิบตั กิ ารดูแลเท้าเพือ่ ป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
คะแนนความรู้และ ก่อนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
p-value
การปฏิบัติการดูแลเท้า
ค่าเฉลี่ย
SD
ค่าเฉลี่ย
SD
กลุ่มทดลอง
ความรู้
13.54
2.25
17.96
1.80
<.001
การปฏิบัติ
19.88
7.35
26.54
7.78
.006
กลุ่มควบคุม
ความรู้
15.42
2.48
14.65
1.41
.165
การปฏิบัติ
27.88
8.17
20.12
7.80
.008
ส่วนที่ 3 คะแนนความรู้และคะแนนการปฏิบัติ
การดูแลเท้าเพื่อป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การดูแลเท้าเพื่อป้องกัน
แผลที่เท้าของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเท่ากับ 17.96 (SD.= 1.80) ซึ่งสูงกว่าคะแนนความ
รู้ของกลุ่มควบคุมที่มีคะแนนความรู้การดูแลเท้าเพื่อ

ป้องกันแผลทีเ่ ท้าเท่ากับ 14.65 (SD = 1.41) อย่างมีนยั
ส�าคัญทางสถิติ (p < .001) ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบตั กิ ารดูแลเท้าเพือ่ ป้องกันแผลทีเ่ ท้าของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเท่ากับ 26.54 (SD = 7.78)
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติการดูแลเท้าเพื่อ
ป้ อ งกั น แผลที่ เ ท้ า ของกลุ ่ ม ควบคุ ม ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 20.12 (SD. = 7.80) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
(p = .005) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความรูแ้ ละคะแนนการปฏิบตั กิ ารดูแลเท้าเพือ่ ป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูท้ เี่ ป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
คะแนนที่ใช้เปรียบเทียบ
p-value
ค่าเฉลี่ย
SD
ค่าเฉลี่ย
SD
ก่อนการทดลอง
ความรู้
13.54
2.25
15.42
2.48
.008
การปฏิบัติ
19.88
7.35
27.88
8.17
.002
หลังการทดลอง
ความรู้
17.96
1.80
14.65
1.41
< .001
การปฏิบัติ
26.54
7.78
20.12
7.80
.005
การอภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 2 กลุม่ คือ
1) ความรู้และการปฏิบัติการดูแลเท้าที่เพิ่มขึ้นหลังการ
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ
ที่ 1 และ 2) ความรูแ้ ละการปฏิบตั กิ ารดูแลเท้าทีเ่ พิม่ ขึน้

ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม ซึ่ ง สนั บ สนุ น
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 อภิปรายตามสมมติฐาน ดังนี้
1. การอภิปรายตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
ค่าเฉลีย่ คะแนนความรูแ้ ละการปฏิบตั กิ ารดูแลเท้าของผู้
ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ในการดูแลเท้า
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมต่อการป�องกันแผลที่เท้าในผู ้เป�นเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ควบคุมไม่ได้ในชุ มชน

เพื่อป้องกันแผลที่เท้า ภายหลังได้รับการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมสูงกว่าก่อนการเรียนรู้
ด้านความรู้เรื่องการป้องกันแผลที่เท้าในผู้เป็น
เบาหวาน เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า
ค่าเฉลีย่ ความรูห้ ลังได้รบั โปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ น
ร่วมสูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p
<.001 (ตารางที่ 1) จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ใน
การป้องกันแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
ควบคุมไม่ได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อธิบายได้ว่า การที่
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเรื่องการดูแลเท้าเพื่อป้องกัน
แผลทีเ่ ท้าส�าหรับผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมไม่
ได้เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่ ว นร่ ว ม เป็ น กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ยึ ด ผู ้ เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง โดยใช้การเรียนรู้ตามประสบการณ์เดิมมาใช้
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้อนความคิด
และการอภิ ป ราย เกิ ด เป็ น ความคิ ด รวบยอดที่ เ ป็ น
แนวทางในการน�าไปปฏิบตั ิ ดังนัน้ การจัดการเรียนรูแ้ บบ
มีสว่ นร่วมจึงเป็นรูปแบบทีผ่ สมผสานประสบการณ์ และ
ความชอบความถนัดของผู้เรียนเข้าไว้ด้วยกัน จึงเกิด
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทั้งด้านความรู้ และ
สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี (Chiangpiew,
2015)
การวิจัยในครั้งนี้ได้นา� กระบวนการเรียนรูแ้ บบมี
ส่วนร่วมมาใช้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เดิมของตนเองในประเด็นเรือ่ ง การปฏิบตั ิ
ตัวเพื่อป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
ครอบคลุมเรื่อง การควบคุมอาหาร การออกก�าลังกาย
การใช้ยา และการดูแลเท้า และให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อน
คิดและช่วยกันวิเคราะห์ หาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จากการ
เรียนรู้ที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้วิจัยเสริมความรู้ที่ถูกต้อง
ซึง่ กิจกรรมต่างๆเป็นการพัฒนาความรู้ ท�าให้ผเู้ รียนเกิด
ความคิดเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับประสบการณ์เดิม
จนเกิดความเข้าใจและจะน�าไปสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง
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(Khammanee, 2014)
ด้านการปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ พบว่า ค่าเฉลีย่ การปฏิบตั หิ ลัง
ได้รบั โปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมสูงกว่าก่อนการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p =.006 (ตารางที่ 1)
จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติในการป้องกันแผลที่
เท้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้เพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อธิบายได้ว่า การที่กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนการปฏิบัติในการป้องกันแผลที่เท้าในผู้เป็นเบา
หวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ประสิทธิภาพผลของโปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ซึง่ เน้นการ
เรียนรูท้ ใี่ ช้ประสบการณ์ เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้โอกาสผูเ้ รียน
มีสว่ นร่วมกิจกรรมมากทีส่ ดุ ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�าให้ผู้
เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิด สร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้สอน
และผู้เรียนด้วยกัน เพื่อพัฒนาความรู้ที่จะน�าไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ใ นบริ บ ทที่ มี อ ยู ่ แ ละเกิ ด ขึ้ น ตามสภาพจริ ง
(Department of Mental Health, 2001) เช่นเดียว
กับการวิจัยในครั้งนี้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ โดยการน�า
กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรูข้ องกลุม่ ทดลอง รวมทัง้ ได้มกี จิ กรรมทีน่ า� เอาองค์
ความรู้และแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการทดลองปฏิบัติ
รวมไปถึงการน�ารูปแบบการปฏิบตั กิ ารดูแลเท้าไปปฏิบตั ิ
ในชี วิ ต ประจ� า วั น กิ จ กรรมต่ า งๆนั้ น ท� า ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นเหตุผลที่ส�าคัญที่ท�าให้
คะแนนการปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลเท้ า ส� า หรั บ ผู ้ ที่ เ ป็ น
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ หลังจากการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
2. การอภิปรายตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนความรู ้ แ ละการปฏิ บั ติ ข องผู ้ ที่ เ ป็ น
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ค วบคุมไม่ได้ ในการดูแ ลเท้า
เพื่อป้องกันแผลที่เท้า ภายหลังได้รับการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ด้านความรู้เรื่องการป้องกันแผลที่เท้าในผู้เป็น
เบาหวาน เมือ่ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความรู้
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ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่าค่าเฉลีย่ คะแนน
ความรู้ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ใน
การดูแลเท้าเพื่อป้องกันแผลที่เท้าภายหลังการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ p <.001 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้อธิบาย
ได้ว่า การที่กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เรื่องการดูแล
เท้าเพื่อป้องกันแผลที่เท้าส�าหรับผู้ท่ีเป็นเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมนั้น เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม จะ
สังเกตเห็นว่า เมือ่ เราน�าข้อมูลส่วนบุคคลในด้านอายุและ
การศึกษามาเปรียบเทียบระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าอายุ
ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มนั้นอยู่ในช่วง 50
- 59 ปี กลุ่มทดลองร้อยละ 73.1 และกลุ่มควบคุมร้อย
ละ 92.3 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p = .167)
กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ได้
พัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นระบบแบบแผน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูป้ ระสบการณ์ สะท้อนคิดและอภิปราย จึงเกิดเป็น
ความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง ท�าให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
กว่ากลุ่มควบคุม ดังค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของทั้งสอง
กลุม่ ซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p < .001)
ในทางตรงกันข้ามกลุม่ ควบคุมซึง่ มีคา่ เฉลีย่ คะแนนความ
รูก้ อ่ นการเข้าร่วมวิจยั สูงกว่ากลุม่ ทดลอง แต่ภายหลังพบ
ว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ลดลง ทั้งนี้อธิบายได้ว่ากลุ่ม
ควบคุมซึ่งได้รับการสอนเพียงอย่างเดียวจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ไม่ได้ทดลองปฏิบัติ จึงพัฒนาความรู้ได้
พอควรแต่อาจจะจดจ�าได้น้อยและไม่สามารถน�าไป
ปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งหมด
ด้านการปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของผู้ที่เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ในการดูแลเท้าเพื่อ
ป้องกันแผลที่เท้าภายหลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
กลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
ที่ p =.005 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้อธิบายได้ว่า การที่กลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนการปฏิบัติในการดูแลเท้าเพื่อป้องกัน

แผลทีเ่ ท้าส�าหรับผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมไม่
ได้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมนั้นเนื่องจากประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม จะสังเกตเห็นว่าเมือ่
เราน� า ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในด้ า นระยะเวลาที่ เ ป็ น โรค
เบาหวาน ส่วนใหญ่กลุ่มทดลองอยู่ในช่วงต�่ากว่า 5 ปี
ร้อยละ 76.9 และรองลงมาอยู่ในช่วง 6-10 ปี ร้อยละ
11.5 และกลุม่ ควบคุมอยูใ่ นช่วงต�า่ กว่า 5 ปี ร้อยละ 55.7
และรองลงมาอยู่ในช่วง 6-10 ปี ร้อยละ 34.6 ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต (p = .141)
ถ้าเปรียบเทียบเรื่องของประสบการณ์ของทั้งสองกลุ่ม
แล้ว ไม่มีความแตกต่างกัน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
ในครั้งนี้ กลุ่มทดลองได้มีการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูป้ ระสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการดูแลเท้าเพือ่
ป้องกันแผลที่เท้าส�าหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
ควบคุมไม่ได้ เพราะได้อภิปรายและสะท้อนคิดเกิดเป็น
ความคิดรวบยอด และได้ทดลองปฏิบตั จิ ริง ผ่านการเล่น
เกมส์ ซึง่ ทุกคนได้มสี ว่ นร่วมและได้ทดลองปฏิบตั ทิ กุ คน
นอกจากนั้นได้ร่วมกันออกแบบแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และ
น�าไปทดลองใช้ในชีวติ ประจ�าวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึง่
กิจกรรมเหล่านี้จะท�าให้กลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมได้กระตุ้นการคิด ได้ทักษะในการปฏิบัติที่ถูก
ต้องและสามารถจดจ�าและน�าไปใช้ได้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พยาบาลชุมชน
และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขน�าโปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมี
ส่วนร่วมส�าหรับการป้องกันแผลทีเ่ ท้าในผูเ้ ป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชน มาใช้แก้ไขปัญหาการ
ควบคุมระดับน�้าตาลของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
2. เป็นแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการใช้การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส�าหรับการป้องกันแผลที่เท้าใน
ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ในพื้นที่อื่นหรือ
ในการดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆต่อไป
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมต่อการป�องกันแผลที่เท้าในผู ้เป�นเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ควบคุมไม่ได้ในชุ มชน

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการติดตามผลของการเรียนรูแ้ บบมีสว่ น
ร่วมในผูท้ เี่ ป็นเบาหวานทีค่ วบคุมไม่ได้อย่างต่อเนือ่ งและ
ติดตามในระยะเวลาทีน่ านมากขึน้ เพือ่ ให้สามารถสังเกต
พฤติกรรมได้อย่างชัดเจน

2. ควรมีการประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมการ
เรี ย นรู ้ แ บบมี ส ่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมเพื่ อ
ป้องกันการเกิดแผลที่เท้า ของผู้ท่ีเป็นเบาหวานที่มีข้อ
จ�ากัดในการดูแลตนเองต่อไป
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