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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดย 1) เปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรง และโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม 2) เปรียบเทียบความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผล
ของการตอบสนองต่อการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมและ 3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองเพือ่ ป้องกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยศึกษาแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งคือก่อนและหลัง
การทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุระหว่าง 35–59 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่มีภูมิล�ำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน�้ำตาลในเลือดสูง (DTX=100–125
มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร แต่ยงั ไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานโดยแพทย์) ผ่านการคัดกรองตามแบบฟอร์มข้อมูลการคัดกรอง
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของกระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวน 60 คน ได้มาโดยการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรม
การสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ร่วมกับการจัดการแบบ
PDCA กระบวนการกลุ่ม การให้ค�ำแนะน�ำแบบมีส่วนร่วม และแรงสนับสนุนทางสังคมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Independent Sample t–test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีการรับรูค้ วามรุนแรง และโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่า
กลุ่มควบคุม
2. ภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผลของ
การตอบสนองต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่ากลุ่มควบคุม
3. ภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพือ่ ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่ากลุม่ ควบคุม
4. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับน�้ำตาลในเลือด (DTX) ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
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Abstract

The research aimed to 1) study the results of the prevention model of diabetes type 2 of the group
at risk of developing diabetes, 2) compare perception of severity and risks to diabetes type 2 between the
experimental group and the control group, 3) compare an expectation in a self-competency and in an
effectiveness in response to the self-behavior to prevent diabetes type 2, and 4) compare a self-caring
behavior to prevent diabetes type 2 of the groups at risks. The present work was a quasi-experimental
research conducted by the pre-test and post-test with a control group design. Sixty samples used in the
research were the groups at risk of diabetes aged between 35-59 years in both sexes in Ubon Ratchathani
municipality. They had a high blood sugar level (DTX=100-125 milligram per deciliter). The samples derived
by a specific sampling undergone a verbal screening.The instrument used to gather data was the
questionnaire with an entire confidence value equivalent to 0.87. The instrument used in the experiment
was a motivation model in preventing diabetes type 2. Statistics used in data analysis were percentage,
mean, standard deviation and Independent sample t-test.
The research findings were as follows.
1. It was found that the experimental group had a better perception of severity and opportunity
to develop diabetes type 2 than the control group.
2. The experimental group had more expectation in a self-competency and in the effectiveness
in response to a behavior in preventing the diseased than the control group.
3. The experimental group had a better self-caring behavior to prevent diabetes type 2 than
the control group.
4. The experimental group had a lower DTX level than that of the control group.
Keywords: Model in Preventing Diabetes 2, Groups at Risk of Developing Diabetes
บทน�ำ

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งในกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อ เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน�้ำตาลในเลือดสูง
และมักมีระดับน�้ำตาลในปัสสาวะร่วมด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก
ร่ า งกายขาดฮอร์ โ มนอิ น ซู ลิ น หรื อ มี อ ยู ่ แต่ ไ ม่ ส ามารถ
ออกฤทธิ์ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดความผิดปกติของ
การเผาผลาญสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและ
ไขมัน เป็นผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ นอกจากนี้
โรคเบาหวานยังถ่ายทอดทางพันธุกรรม และเป็นโรคที่
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ (เทพ หิมะทองค�ำและคณะ
2550: 1) โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา
ได้ปรับเกณฑ์ใหม่ส�ำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน คือบุคคล
ที่มีระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) ระหว่าง
100-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (American Diabetes
Association 2004) และผู้ป ่ว ยเบาหวานร้อยละ 50
มี ป ั ญ หาระบบประสาทส่ ว นปลายเสื่ อ มภายใน 25 ปี
หลังจากเป็นเบาหวาน (Walker 1991: unpaged)

จากข้ อ มู ล ของสมาพั น ธ์ เ บาหวานนานาชาติ
(International Diabetes Federation) ซึ่งเป็นองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศ คาดการณ์ผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-79 ปี ทั่ ว โลกว่ า มี จ� ำ นวน 285
ล้านคน ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 438 ล้านคน
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ในจ�ำนวนนี้ประมาณ 4 ใน 5 เป็น
ชาวเอเชีย โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น
คาดว่าจะเพิ่มจาก 58.7 ล้านคน ในปี 2553 ไปถึง 101
ล้านคน ในปี 2573 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ 2553: 50)
ส� ำ หรั บ สถานการณ์ โรคเบาหวานในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ในปี 2555 (ตุลาคม 2554-มิถุนายน 2555)
มีจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานรายเก่าและรายใหม่จ� ำนวน
37,176 และ 3,869 คน (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 2555: 36) ซึ่งจะเห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปี
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การด� ำ เนิ น งานควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคเบาหวาน
ในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ได้มกี ารด�ำเนินงานเพือ่ ลดปัญหาโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงโดยการคัดกรองสุขภาพประชาชน
ทั่วไปที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ผลการด�ำเนินการในปี 2555
พบว่ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจ�ำนวน
ทั้งหมด 15,151 และ 14,200 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9
และ 35.5 ตามล�ำดับ จากข้อมูลข้างต้น พบว่าสถานการณ์
การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเบาหวานในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
เขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และที่ส� ำคัญยัง
พบว่ากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นใน
แต่ละปี หากประชากรกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน อาจท�ำให้
ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ในอนาคต
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษารูปแบบการป้องกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เพือ่ ให้กลุม่ เสีย่ งมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างถูกต้อง
และยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกัน
โรคของโรเจอร์ส และแรงสนับสนุนทางสังคม ร่วมกับ
การจัดการด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) กระบวนการ
กลุ่มและการให้ค�ำแนะน�ำแบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ศึกษาผลของรูปแบบการป้องกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดย
1) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรง และ
โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุม่ เสีย่ ง
โรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ในความ
สามารถของตนเอง และความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ผ ล
ของการตอบสนองต่ อ การปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
เบาหวานชนิ ด ที่ 2 ของกลุ ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน ใน
เขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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3) เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองเพือ่
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเรือ่ งการรับประทานอาหาร
และการออกก�ำลังกาย ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานที่มีอายุระหว่าง 35–59 ปี ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ที่มีภูมิล�ำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีและมีระดับน�้ำตาลใน
เลือดสูง (DTX= 100–125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่ยังไม่ได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานโดยแพทย์) ผ่านการ
คั ด กรองตามแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล การคั ด กรองผู ้ ป ่ ว ยโรค
เบาหวาน (Verbal Screening) ของกระทรวงสาธารณสุข
จ�ำนวน 1,328 คน (เทศบาลนครอุบลราชธานี 2555)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุ
ระหว่าง 35–59 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีภูมิล�ำเนา
ในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี มีระดับน�้ำตาลในเลือดสูง (DTX=100–125
มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร แต่ยงั ไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเบา
หวานโดยแพทย์) ผ่านการคัดกรองตามแบบฟอร์มข้อมูลการ
คัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Verbal Screening) ของ
กระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระคือ รูปแบบการป้องกันโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้
1. การจัดการอบรมให้ความรู้
2. การใช้กระบวนการกลุ่มและการให้ค�ำแนะน�ำ
แบบมีส่วนร่วม
3. การใช้แรงสนับสนุนทางสังคม
4. การเยี่ยมบ้าน
ตัวแปรตามได้แก่
1. การรับรู้ความรุนแรง และโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
2. ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และ
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
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5
3. พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองเพื่ อ ป้ อ งกั น
		 ส่วนที่ 2, 3, 4, 5 ข้อมูลด้านการรับรู้ความ
โรคเบาหวานชนิดทีเครื
่ 2่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 2รุนชุแรง
ด คือและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความคาด
		 3.1 ชุการออกก�
งกาย
หวักงอบรมการสร้
ในความสามารถของตนเอง
และความคาดหวั
ดที่ 1 เครืำ่อลังมื
อที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการฝึ
างแรงจูงใจในการป้องกั
นโรคเบาหวาน งใน
		
การรับประทานอาหาร
ประสิ
ทธิผลของการตอบสนองต่
บตั ติ วั เพื
ชนิดที่ 23.2
สื่อการสอน
ได้แก่แผ่นพับความรู้เรื่องโรคเบาหวาน คู่มือการดู
แลตนเองแบบบั
นทึกการดูแลสุอขการปฏิ
ภาพตนเองเกี
่ยวกัอ่ ป้บองกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โรคเบาหวานจ�ำนวน 52 ข้อ ลักษณะค�ำถามเป็นแบบ
การรับประทานอาหาร และการออกกาลังกาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบตอบ
ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 6 ส่วน คือ
เครื่องมือ 2 ชุด คือ
ตัวเลือกทีต่ รงกับความคิดเห็นในข้อค�ำถามโดยแบ่งออกเป็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร จานวน 11 ข้อ
ชุดที่ 1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบ
3 ระดับคือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ค่าความเชื่อมั่น
ส่วนที่ 2, 3, 4, 5 ข้อมูลด้านการรับรู้ความรุนแรง และโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความคาดหวัง
การฝึกอบรมการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคเบาหวาน
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
ในความสามารถของตนเอง
และความคาดหวั
ง
ในประสิ
ท
ธิ
ผ
ลของการตอบสนองต่
อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 สือ่ การสอน ได้แก่แผ่นพับความรูเ้ รือ่ งโรคเบาหวาน
จานวน
52 ข้อ ลักษณะค
นแบบมาตราส่
วนประมาณค่
า (Rating
Scale)โดยให้
คูม่ อื การดู
แลตนเองแบบบั
นทึกาถามเป็
การดูแลสุ
ขภาพตนเองเกี
ย่ ว
การวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้ตอบตอบตัวเลือกที่ตรงกับความ
คิดเห็
นในข้อคาถามโดยแบ่
งออกเป็น 3 ำระดั
บคือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
กับการรั
บประทานอาหาร
และการออกก�
ลังกาย
ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่า
เคราะห์ข้อมูล
ได้แก่แการวิ
บบสอบถามประกอบด้
วยข้อมูล 6 ส่วน คือ
เฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและ Independent Sample
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่
าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและI
ndependent Sample t – test
ส่วนที่ 1 สถิ
ข้อตมูิทลี่ใช้ด้ใานการวิ
นคุณเคราะห์
ลักษณะประชากร
จ�ำนวน
t–test
11 ข้อ
สรุปผลการวิจัย (ดังตารางที่ 1)

ตารางที
่ 1 เปรี
ตารางที
่ 1ยบเทียบผลของรูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ก่อนและหลังการทดลอง
ผลของรูปแบบการป้องกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
การรับรูค้ วามรุนแรงของ
โรคเบาหวาน
การรับรูโ้ อกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเบาหวาน
ความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองต่อการปฏิบตั ิตัว
เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
t
P
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
t P
S.
S.
S.
S.
x
x
x
x
26.66 3.28 26.73 2.73 .932 29.77 .57 26.70 2.84 5.80** .000
.086
26.30 2.91 26.13 2.49 .23 .813 29.57 .73 26.10 2.64 6.92** .000
25.63

2.94

25.67 2.09 -.05 .960 28.50 2.30 25.60 2.08 5.13** .000

ความคาดหวังในประสิทธิผล 28.13
ของการตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติตวั เพื่อป้องกัน
โรคเบาหวาน

2.74

28.07 2.02 .11

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

3.04

23.93 2.11 -1.19 .236 29.86 1.49 23.90 2.10 6.89** .000

28.80

.915 29.30

.79 28.00 1.93 3.41** .001

ระดับน้าตาลในเลือด (DTX) 113.97 21.96 107.90 4.67 1.142 .258 98.33 2.68 109.17 6.89 -9.74** .000
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สรุปผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลอง
และกลุ ่ ม ควบคุ ม มี ก ารรั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของโรค
เบาหวาน การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ความคาดหวังในประสิทธิผลของ
การตอบสนองต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และ
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด (DTX) ไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ
.01 แต่ภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีการรับรู้
ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเบาหวาน ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ความคาดหวัง
ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนองต่ อ การปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ
ป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองเพือ่ ป้องกัน
โรคเบาหวาน และระดับน�้ำตาลในเลือด (DTX) สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ .01
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่
2 ของกลุ ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีผู้วิจัยขอน�ำ
เสนอการอภิปรายผลดังนี้
1. รูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ประกอบด้วยการฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ
เพื่อป้องกันโรค ร่วมกับการจัดการแบบ PDCA โดยการ
จัดการฝึกอบรมแก่กลุ่มทดลอง ใช้รูปแบบการบรรยาย
เสนอตัวแบบผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ดูแลสุขภาพ
ตนเองไม่ถูกต้องเป็นผลท�ำให้ถูกตัดเท้ามาพูดบรรยายเพื่อ
ให้กลุ่มทดลองเห็นภาพ ซึ่งเป็นสื่อในการกระตุ้นให้กลุ่ม
ทดลองเกิดความกลัว เห็นภาพจริงการใช้กระบวนการกลุ่ม
การให้คำ� แนะน�ำแบบมีสว่ นร่วมและแรงสนับสนุนทางสังคม
สื่อการสอน ได้แก่แผ่นพับความรู้เรื่องโรคเบาหวาน คู่มือ
การดูแลตนเองแบบบันทึกการดูแลสุขภาพตนเองเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร และการออก ก�ำลังกาย
2. การรับรูค้ วามรุนแรง และการรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคเบาหวานที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี โดยภายหลังการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมี
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การรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานที่ 2 มากกว่ากลุ่มควบคุม (p<.01)
3. ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
และความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายหลังการทดลอง พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และ
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่ากลุ่ม
ควบคุม (p<.01)
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของไพฑูรย์ สาธร (2553: 94-95) พบว่า
ภายหลังการได้รบั โปรแกรมการจัดการต่อการสร้างแรงจูงใจ
ในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มทดลองมีการรับรู้
ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเบาหวาน ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และความคาดหวัง
ในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกัน
โรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่า
กลุม่ เปรียบเทียบ (p<0.05) และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเยาวลั ก ษณ์ วงค์ ช าญศรี (2550: 79-80) พบว่ า
ภายหลังการได้รบั โปรแกรมการจัดการต่อการสร้างแรงจูงใจ
ในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน กลุ่มทดลอง
มีการรับรูค้ วามรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
เบาหวาน ความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่อการ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ความคาดหวังในประสิทธิผล
ของการตอบสนองต่อการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด และ
การปฏิบัติตัว ในการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด เพิ่มขึ้น
จากก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ (p < 0.05)
4. พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเรื่องการรับประทานอาหาร และ
การออกก� ำ ลั ง กายของกลุ ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยภายหลังการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเรื่อง
การรับประทานอาหาร และการออกก�ำลังกาย มากกว่า
กลุ่มควบคุม (p<0.01)สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพฑูรย์ สาธร (2553:
94-95) พบว่า ภายหลังการได้รับโปรแกรมการจัดการ
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ต่อการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบา
หวานหลังการทดลอง เพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อนการทดลอง และ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p<0.05) เสกสรร จันทนะ
(2551: 95-96) พบว่าภายหลังการได้รับโปรแกรมการ
จั ด การสุ ข ภาพโดยใช้ ว งจรคุ ณ ภาพเดมมิ่ ง (PDCA)
กระบวนการกลุ่ม การให้ค�ำแนะน�ำแบบมีส่วนร่วม และ
การติดตามเยี่ยมบ้าน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ในด้านการรับประทาน
อาหาร การออกก�ำลังกาย และการจัดการความเครียด
เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ก่ อ นการทดลอง และมากกว่ า กลุ ่ ม
เปรียบเทียบ (p<0.05) จุฬา อาจวิชัย (2550: 66 – 67)
พบว่าภายหลังการให้แรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานชนิ ด ไม่ พึ่ ง อิ น ซู ลิ น
กลุ ่ ม ทดลองมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในด้ า นการ
รับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การรับประทานยา
และการจัดการความเครียดดีขนึ้ กว่าก่อนทดลอง และดีกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ (p<0.05)
ทั้งนี้เป็นเพราะผลจากรูปแบบการป้องกันโรค
เบาหวานชนิ ด ที่ 2โดยประยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี แรงจู ง ใจเพื่ อ
การป้องกันโรค ร่วมกับการจัดการด้วยวงจรคุณภาพเดมมิง่
(PDCA) กระบวนการกลุม่ การให้ค�ำแนะน�ำแบบมีสว่ นร่วม
และการให้ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมแก่ ก ลุ ่ ม ทดลองโดย
อสม.ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
สาธิตการจัดเมนูอาหาร การเลือกรับประทานอาหารส�ำหรับ
กลุ ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน และให้ ส มาชิ ก ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ออกก�ำลังกาย และกลุม่ ทดลองได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
จาก อสม. จ�ำนวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 3–12
โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหาร และการออกก� ำ ลั ง กายที่ เ หมาะสมกั บ ตนเอง
กล่าวชมเชยเมื่อปฏิบัติตนได้ถูกต้อง แนะน�ำให้ก�ำลังใจใน
รายที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ประเมินผล และช่วยจดบันทึก
ตามคู ่ มื อ การดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง นอกจากนั้ น ยั ง ร่ ว ม
ออกก�ำลังกายกับกลุ่มทดลอง เพื่อให้กลุ่มทดลอง รู้สึกว่า
ตนเองมี คุ ณ ค่ า เป็ น ที่ ย อมรั บ ของคนอื่ น มี ก� ำ ลั ง ใจ
มีความตั้งใจในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ในเรื่องการรับประทานอาหาร
และการออกก�ำลังกาย มากกว่ากลุ่มควบคุม
5. ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด โดยภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีระดับน�้ำตาลในเลือด ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม
(p<0.01) สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพฑูรย์ สาธร
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(2553: 94-95) พบว่ า ภายหลั ง การได้ รั บ โปรแกรม
การจัดการต่อการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีระดับน�้ำตาล
ในเลื อ ด หลั ง การทดลอง ลดลงจากก่ อ นการทดลอง
และน้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บ (p<0.05) จุ ฬ า
อาจวิชยั (2550: 66–67) พบว่าภายหลังการให้แรงสนับสนุน
ทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิ ด ไม่ พึ่ ง อิ น ซู ลิ น กลุ ่ มทดลองมี ร ะดั บน�้ ำ ตาลในเลื อ ด
หลังการทดลอง ลดลงจากก่อนการทดลอง และน้อยกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ (p<0.05) เยาวลักษณ์ วงค์ชาญศรี
(2550: 79-80) พบว่าภายหลังการได้รับโปรแกรมการ
จัดการต่อการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคเบาหวานชนิด
ไม่ พึ่ ง อิ น ซู ลิ น กลุ ่ ม ทดลองมี ร ะดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด
หลังการทดลอง ลดลงจากก่อนการทดลอง และน้อยกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ (p < 0.05)
ทั้งนี้เป็นเพราะผลจากการจัดกิจกรรมรูปแบบ
การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค ร่วมกับการจัดการด้วยวงจร
คุณภาพเดมมิง่ (PDCA) กระบวนการกลุม่ การให้คำ� แนะน�ำ
แบบมีส่วนร่วม และการให้แรงสนับสนุนทางสังคมแก่กลุ่ม
ทดลองโดย อสม.ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านการรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิ ด โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 มี ค วามคาดหวั ง ใน
ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในประสิทธิผล
ของการตอบสนองต่ อ การปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในด้าน
การรับประทานอาหาร และการออกก�ำลังกาย มีความรู้
ในการเลือกรับประทานอาหาร และการออกก�ำลังกายที่
เหมาะสมกับตนเอง ท�ำให้กลุ่มทดลองมีการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้
ระดับน�้ำตาลในเลือด ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม
ข้อเสนอแนะ
1. การให้บริการด้านสุขศึกษา ควรให้ผรู้ บั บริการ
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม เพื่อให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ และเป็นแบบอย่างในชุมชนได้
2. การอภิปรายกลุ่ม ท�ำให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็น รวมทั้งได้ค้นหาปัญหาและ
อุปสรรคในการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ตลอดจน
ร่วมกันอภิปรายหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
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ดั ง กล่ า ว จึ ง นั บ ว่ า เป็ น วิ ธี ก ารที่ ดี ส ามารถช่ ว ยให้ มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ จึงควรน�ำไปใช้ในกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน เพื่อจะได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง จะได้จัดรูปแบบการให้ค�ำแนะน�ำที่
เหมาะสมตรงตามความต้องการและปัญหาของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน
4. ควรน� ำ การศึ ก ษาในรู ป แบบเดี ย วกั น นี้
ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารูปแบบการป้องกันโรคเรื้อรัง
อืน่ ๆ เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.บวร ไชยษา
และผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ด ร.เผ่ า ไทย วงศ์ เ หลา ที่ ใ ห้
ความอนุ เ คราะห์ช ่ว ยเหลือให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขปรั บปรุ ง
งานวิจัยนี้จนส�ำเร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์
สมชาย ตั้งสถิตย์ อาจารย์ฐิติมา โกศัลวิตร์ อาจารย์ชัยวิชิต
บุญเทียม คุณโกวิท เริงนิรันดร์ คุณเทอดคุณพันธการ
ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้ค�ำแนะน�ำ และพิจารณาแก้ไขเครื่อง
มื อ ในการท� ำ วิ จั ย ครั้ ง นี้ ขอขอบพระคุ ณ คณะผู ้ บ ริ ห าร
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าศูนย์
บริการสาธารณสุขทุกแห่ง หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานี
และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนรวมทัง้ เป็นก�ำลังใจ
และเป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ท�ำให้งานวิจัยครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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