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  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ดูแลตนเองแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และเพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีรับโปรแกรมการดูแล
ตนเองแบบผสมผสานกบักลุ่มท่ีได้รับการบริการท่ีโรงพยาบาลตามปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ผูป่้วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเขตความรับผิดชอบของรพ.สต.บา้นปลกัปอม  โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการดูแลตนเองแบบ
ผสมผสานเป็นเวลา 6 เดือน ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการดูแลรักษาตามปกติของคลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรังรพ.
ตะโหมด เก็บรวบรวมขอ้มูลลกัษณะทัว่ไป ความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค
อาหาร การออกก าลงักายและการจดัการอารมณ์ โดยใช้แบบสอบถาม เจาะเลือดตรวจหาค่าระดบัน ้ าตาล
สะสมในเลือด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียน ้ าตาลสะสมในเลือด
ระหวา่งกลุ่มก่อนและหลงัการทดลอง ดว้ยสถิติ Independent t-test ผลการศึกษาพบวา่หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม
การดูแลตนเองแบบผสมผสาน กลุ่มทดลองมีระดบัความรู้เพิ่มข้ึน  ส่วนค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพไม่
แตกต่างจากก่อนการทดลอง  ส่วนกลุ่มควบคุมมีระดบัคะแนนความรู้และพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างจาก
ก่อนการทดลอง เม่ือเปรียบเทียบระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการด าเนินงาน 
พบวา่ตามระดบัเส้นกราฟสีช้ีชะตาชีวติ  เส้นกราฟมีแนวโนม้ลดลง และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมใน



เลือด(HbA1C >7)ของกลุ่มทดลองพบวา่กลุ่มทดลองสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดเ้พิ่มข้ึนมากกวา่
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองมีค่าระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือดลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี P-value< 0.05 
ดงันั้น โปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสมนสามารถช่วยส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ  
และมีผลน ้าตาลสะสมในเลือดดีข้ึนได ้ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ีควรมีการขยายผลการใชโ้ปรแกรมไป
ยงักลุ่มเส่ียงเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงต่อไป 
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1. ช่ือเร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดบั 
      น ้าตาลสะสมในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 รพ.สต.บา้นปลกัปอม จ.พทัลุง 

2. ผู้จัดท าผลงาน  
      ผูจ้ดัท าผลงาน: ช่ือสกุล นางศิริขวญั  เพญ็สุวรรณ   ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ และคณะ 
       หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นปลกัปอม 

3. บทน า 
  โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีเป็นปัญหาส าคญัทางสาธารณสุขของทุกประเทศทัว่โลก
รวมทั้งประเทศไทย ซ่ึงความชุกและอุบติัการณ์ของผูป่้วยโรคเบาหวานเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยระหวา่ง
ปีพ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2561 จ านวนผูป่้วยโรคเบาหวานเพิ่มข้ึนจาก 171 ล้านคนเป็น 366 ล้านคน(World 
Health Organization, 2014)  ส าหรับประเทศไทยพบวา่อตัราป่วยและอตัราการเสียชีวิตดว้ยโรคเบาหวานมี
แนวโนม้เพิ่มมากข้ึนโดยในปีพ.ศ. 2544 มีผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวาน 277.7 รายต่อประชากรแสนคน และในปี
พ.ศ. 2553 เพิ่มข้ึนเป็น 954.2 รายต่อประชากรแสนคนหรือเพิ่มข้ึนประมาณ 3.4 เท่า (จุรีพร คงประเสริฐ &
ธิดารัตน์ อภิญญา, 2558) จากข้อมูลโรคเร้ือรังจงัหวดัพัทลุง พบว่าอตัราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วย
โรคเบาหวานของจงัหวดัพทัลุง คือ 5,410.43, 6,001.89, 5,410.43,  5,849.25 และ 6,241.03 ตามล าดบั โดยมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนในปี 2558 – 2560  จากขอ้มูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปี 
2561 จงัหวดัพทัลุงมีผูป่้วยเบาหวานไดรั้บการตรวจ HbA1C ร้อยละ 69.17  และควบคุมระดบัน ้ าตาลได้ดี 
ภาพรวมจงัหวดัพทัลุง ร้อยละ 25.73  อ าเภอตะโหมดมีผูป่้วยเบาหวานจ านวนทั้งส้ิน 1,255 คน  พบวา่มีผูป่้วย
เบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือดได้จ  านวน 299 คน  คิดเป็นร้อยละ  23.82  รพ.สต.
บา้นปลกัปอมเป็น รพ.สต.หน่ึงในอ าเภอตะโหมด ปีพ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562 มีผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 
2 จ  านวน 62  คน พบมีผูป่้วยมีภาวะแทรกซอ้นทางสมองเกิดภาวะหลอดเลือดสมองจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ3.23ภาวะแทรกซ้อนทางตาจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 เท้าจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 
ภาวะแทรกซ้อนทางไตจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ6.45  ผูป่้วยสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือด
ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 35.71  และร้อยละ 45.16  ( ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง , 2562) ซ่ึงโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 เป็นโรคท่ียงัไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได ้หากผูป่้วยไม่ไดรั้บการรักษาอย่างต่อเน่ืองและถูกตอ้งจะ
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย ทั้งภาวะแทรกซอ้นแบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรัง เช่น 
ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการถูกตดัขาหรือเทา้ เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยโรคเบาหวานท่ี
มีการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดไ้ม่ดีส่งผลกระทบท าให้เกิดความพิการและเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร
(สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 
2560) จากแนวคิดระบบการเฝ้าระวงั ควบคุมโรคเบาหวาน มาตรการกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดน้ ามาตรการ
เพื่อน ามาด าเนินการทั้งผูท่ี้มีปัจจยัเส่ียง และกลุ่มท่ีป่วยเป็นเบาหวานและรักษาดว้ยการควบคุมโดยการกินยา 
มาตรการเฝ้าระวงัด้วย ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี  ซ่ึงด าเนินการโดยการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปล่ียน



พฤติกรรมการด าเนินชีวติในการดูแลตวัเองโดยใชห้ลกั 3อ2ส เพื่อการควบคุมน ้ าตาลในเลือดใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
ปกติเพื่อป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น และสามารถลดยาในการรักษาลงไดส่้งผลให้ลดภาระค่าใชจ่้ายของ
ภาครัฐ และระดบัครัวเรือนลงได ้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนในระยะยาวได ้(กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง, 
2556) ดงันั้นการน าเอาศาสตร์การแพทยท์างเลือกแขนงต่างๆ และนวตักรรมมาผสมผสานกบัการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัในการจดัโปรแกรมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
น่าสนใจในการน ามาประยุกต์ใช้  อย่างไรก็ตามการศึกษาการดูแลตนเองแบบผสมผสานระหว่างแพทย์
ทางเลือก  นวตักรรมกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัของผูป่้วยยงัมีไม่มากนกั คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาผลของ
การน าโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานดา้นการรับประทานอาหาร การออกก าลงักาย การจดัการ
ดา้นอารมณ์มาประยุกตใ์ชใ้นการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุมระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือดของ
ผู ้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของรพ.สต.บ้านปลักปอม  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ต่อไป 

4. วตัถุประสงค์  
  4.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
  4.2 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหว่าง
กลุ่มท่ีรับโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานกบักลุ่มท่ีไดรั้บการบริการท่ีโรงพยาบาลตามปกติ 

5. แนวคิดทฤษฎทีีใ่ช้/ การทบทวนวรรณกรรม 
    แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการดูแลตนเอง, แนวคิดเร่ืองโรคเบาหวาน, แนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิต , 
การแพทยแ์บบผสมผสาน และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. วธีิการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบก่ึงทดลอง ( Quasi-experimental research )  แบบสองกลุ่ม  คือ  กลุ่ม
ทดลองซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสาน  และกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มท่ีรับการ
บริการปกติท่ีโรงพยาบาลตะโหมด  ท าการวดัผลเปรียบเทียบก่อนและหลงัการไดรั้บโปรแกรมระหวา่งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการวจิยัทั้งหมด 6 เดือน 
  6.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
รับผิดชอบของรพ.สต.บา้นปลกัปอม โดยมีเกณฑ์ในการคดัเขา้ดงัน้ีเป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทย์
วา่เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเขตความรับผิดชอบของรพ.สต.บา้นปลกัปอม รับการรักษาท่ีรพ.ตะโหมด
และรพ.สต.บา้นปลกัปอมจ านวน 2 คร้ังข้ึนไป โดยไดรั้บการรักษาดว้ยยาเมด็ลดระดบัน ้าตาลในเลือดหรือยา
ฉีดอินซูลิน และค่าระดับน ้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ตั้ งแต่ 7 เป็นต้นไป  ซ่ึงไม่มีข้อจ ากัดด้านการ
ส่ือสาร  สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้  และสามารถติดต่อผ่านทางโทรศพัท์ได้ พร้อมทั้งยินดีเขา้ร่วม
โครงการวิจยัจนครบระยะเวลาท่ีส้ินสุดโครงการ ส าหรับผูท่ี้มีภาวะแทรกซ้อนท่ีร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการเขา้ร่วมโปรแกรม  เช่น ผูป่้วยอมัพฤกษ ์ อมัพาต  ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี5 หรือโรคไตวาย
ท่ีมีการล้างไตผ่านทางช่องทอ้ง หรือท่ีมีการฟอกไตทางหลอดเลือด โรคมะเร็งท่ีอยู่ระหว่างการรับยาเคมี
บ าบดั เป็นตน้ จะถูกคดัออกจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี หลงัจากท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากจ านวน 75 คน



ตามเกณฑ์คดัเขา้แบบเป็นระบบ(Systematic Random Sampling) ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 40 คน และ
ท าการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 20 คน 
  6.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
ทัว่ไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส  อาชีพ 
รายได้ ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน  การรักษาท่ีได้รับในปัจจุบนั ภาวะแทรกซ้อน  ส าหรับส่วนท่ี 2 
ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน โดยลกัษณะค าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่าแบบลิเคอร์ท ( rating scale ) 3 
ระดบั คือ ใช่ 2 คะแนน  ไม่แน่ใจ 1 คะแนน และไม่ใช่ 0 คะแนน ส าหรับส่วนท่ี 3 พฤติกรรมสุขภาพ  ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร  การออกก าลังกายและการจดัการอารมณ์ และส าหรับส่วนท่ี 4 แบบ
ประเมินภาวะโภชนาการ ไดแ้ก่ น ้ าหนกั ส่วนสูง เส้นรอบเอว  และค่าดชันีมวลกาย เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับจดั
โปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานส าหรับกลุ่มทดลอง  ไดแ้ก่ คู่มือส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 
2 ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน  การดูแลตนเองแบบผสมผสานโดยประยุกต์ใช้
แนวทางแพทยแ์ผนไทย  นวตักรรมร่วมกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพเร่ืองการบริโภค
อาหาร การออกก าลงักาย และการจดัการดา้นอารมณ์  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยนดัหมายกลุ่มตวัอย่าง
เขา้มาร่วมกิจกรรมทุก 1 เดือน เป็นจ านวน 6 คร้ัง 
  6.3 การด าเนินการ 
   6.3.1 ก่อนด าเนินการทดลอง ผูว้ิจยันดัหมายกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมาท าการเก็บขอ้มูลโดย
ใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงแต่ละกลุ่มถูกนดัหมายมาสัมภาษณ์กนัคนละวนัก่อนเร่ิมการทดลอง 1 สัปดาห์ ผูว้จิยัเป็น
ผูส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพดา้นการบริโภคอาหาร การออกก าลงักายและ
การจดัการอารมณ์พร้อมทั้งท าการประเมินภาวะโภชนาการโดยการชั่งน ้ าหนกั วดัส่วนสูง วดัเส้นรอบเอว  
และความดนัโลหิต 
   6.3.2 ระยะด าเนินการทดลอง กลุ่มทดลอง มีการนดัหมายเขา้ร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง
แบบผสมผสาน  มาท ากิจกรรมกลุ่มและแลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกๆ 1 เดือน เป็นจ านวน 6 คร้ัง เพิ่มเติมจากกการ
ไดรั้บการดูแลรักษาตามปกติของคลินิกเบาหวาน โดยมีกิจกรรมดงัน้ี จดับรรยายใหค้วามรู้เร่ืองโรคเบาหวาน 
โดยเน้นเร่ืองอาหารและอาหารแลกเปล่ียน  ด้วยส่ือเมนูจริง  และการปฏิบติัจริง  แจกคู่มือส าหรับผูป่้วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2, ให้ความรู้เร่ืองการดูแลตนเองแบบผสมผสานประยุกต์ใช้แนวทางแพทยท์างเลือก
ร่วมกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั ไดแ้ก่ การออกก าลงักายแบบฤาษีดดัตน การแช่เทา้  การจดัการดา้นอารมณ์แบบ 
ST5  การใช้ชาสมุนไพรจากใบหญ้านางแทนการด่ืมน ้ าหวาน, แนะน าการดูระดับน ้ าตาลในเลือดโดยใช้
นวตักรรมกราฟเส้นสีช้ีชะตาชีวิต  โดยเจาะน ้ าตาลปลายน้ิวเดือนละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งจุดกราฟเส้นสีช้ีชะตา
ชีวติ ดูแนวโนม้เส้นกราฟเทียบกนัในแต่ละเดือน และติดตามเยี่ยมบา้นยอ่งครัว ใหค้วามรู้แก่ผูดู้แลและผูป่้วย
ตามประเด็นปัญหาของแต่ละบุคคล ส าหรับกลุ่มควบคุม  ไดรั้บการดูแลรักษาตามปกติของคลินิกโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังโรงพยาบาลตะโหมด  ไดแ้ก่ การไดรั้บสุขศึกษาจากทีมสหสาขาท่ีมีการหมุนเวียนมาให้ความรู้
ทุกเดือนโดยมีการนดัติดตามทุก 1 เดือน 
   6.3.3 ระยะหลังการทดลองเม่ือครบระยะ 6 เดือน ผูว้ิจยันัดหมายกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมาท าการประเมินภาวะโภชนาการโดยการชั่งน ้ าหนัก วดัส่วนสูง วดัเส้นรอบเอว ความดนัโลหิต 
พร้อมทั้ งเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจหาค่าระดับน ้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เก็บข้อมูลความรู้เร่ือง



โรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลงักายและการจดัการอารมณ์โดยใช้
แบบสอบถามชุดเดียวกนักบัก่อนท าการทดลอง 
  6.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ขอ้มูลต่อเน่ืองท่ีมีการแจกแจงเป็นแบบปกติ
น าเสนอด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) หากเป็นการแจกแจงแบบไม่ปกติน าเสนอด้วย 
ค่ามธัยฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส าหรับขอ้มูลแจงนับน าเสนอดว้ยค่าจ านวนและร้อยละ เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉล่ีย HbA1C ภายในกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองดว้ยสถิติ Paired t-test และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉล่ีย HbA1C ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ Independent t-test โดย
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี p-value<0.05 

7. ผลการศึกษา  
  กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ75 และกลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ65 กลุ่มทดลอง
มีอายุเฉล่ีย 66.57 ปี ( S.D.=12.53 ) ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัประถมศึกษา  กลุ่มทดลองคิดเป็น
ร้อยละ 70 กลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ 60 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ76.67 ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่เกิน 10 
ปี  รักษาโรคเบาหวานกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นยารับประทานเพียงอยา่งเดียว กลุ่มทดลองมีญาติสาย
ตรงท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 40 กลุ่มควบคุมมีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคเบาหวานคิดเป็นร้อย
ละ 43.33 ภาวะโภชนาการของกลุ่มตวัอยา่งคร่ึงหน่ึงอยูใ่นน ้าหนกัเกิน (ดชันีมวลกาย23.00-24.90กก.ตร.ม.2) 
กลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 53.33 กลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ60 เส้นรอบเอวกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ50 
กลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ 46.67 ภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีระดบัความรู้โรคเบาหวานท่ีดีข้ึน โดยมีความรู้ระดบัดีเพิ่มข้ึนจาก 6 คน (ร้อยละ30)  เป็นจ านวน13 
คน (ร้อยละ65 ) ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของกลุ่มทดลองเพิ่มข้ึนเป็น38.8 คะแนน(S.D.3.69 ) ในขณะท่ีกลุ่ม
ควบคุมมีระดบัความรู้ไม่แตกต่างจากก่อนทดลองมากนกั ส าหรับดา้นพฤติกรรมสุขภาพพบวา่หลงัการเขา้
ร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมดา้นการออกก าลงักาย
และพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง เม่ือน า
นวตักรรมกราฟเส้นสีช้ีชะตาชีวิตมาใชโ้ดยน าผลน ้ าตาลปลายน้ิวในแต่ละเดือนของกลุ่มทดลองมาจุดลงบน
กราฟเส้นสีช้ีชะตาชีวิตพบว่าเส้นกราฟมีแนวโน้มลดลง  และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
น ้ าตาลสะสมในเลือด ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่ภายหลงัส้ินสุดการทดลองค่าเฉล่ียน ้ าตาล
สะสมในเลือดก่อนและหลงัของกลุ่มทดลองเพิ่มข้ึนมากกวา่กลุ่มควบคุม(Mean difference=0.90กบั0.28) เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียน ้ าตาลสะสมในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลงั
ส้ินสุดโปรแกรมค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมในเลือดระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียน ้ าตาลสะสมในเลือดเพิ่มข้ึนร้อยละ45 (S.D.=0.62) กลุ่มควบคุม
ผลต่างของน ้ าตาลสะสมในเลือดเพิ่มข้ึนร้อยละ10 (S.D.=1.48) อยา่งไรก็ตามพบว่าค่าเฉล่ียน ้ าตาลสะสมใน
เลือดของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม (Mean difference= -1.16) 
8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา  
  ภายหลงัส้ินสุดการเขา้ร่วมโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานพบวา่ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 
2 กลุ่มทดลองมีความรู้ระดบัดีเพิ่มข้ึนตากก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมจากร้อยละ และมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้



เก่ียวกบัโรคเบาหวานเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรรณภา สิทธิปานและฉตัรชยั ไข่เกษ (2558) ท่ี
ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมการติดตามระดบัน ้ าตาลในเลือดด้วยตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า
ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้โรคเบาหวานมากกวา่ก่อนการทดลองและมีผลน ้ าตาล
สะสมในเลือดดีกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของขนตัยา พวง
มาลี,พรพิมล ชูพานิช (2559) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานต่อการดูแล
ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า ภายหลงัส้ินสุดโปรแกรมผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 มีความรู้เร่ืองโรคเพิ่มข้ึน  
ค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละด้านเพิ่มข้ึนเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติก่อนการทดลองและ
กิจกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี2 ดีกวา่ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ p value<0.001 
 ค่าเฉล่ียระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือดเม่ือส้ินสุดการเขา้ร่วมโปรแกรม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าระดบั
น ้าตาลสะสมในเลือดเพิ่มข้ึนมากกวา่กลุ่มควบคุมก่อนท าการทดลอง ซ่ึงผลต่างค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมในเลือด
ก่อนและหลงัเขา้ร่วมการทดลองของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมคือ 0.90กบั 0.28 ตามล าดบั แมว้า่สุดส้ินการ
โปรแกรม ค่าเฉล่ียน ้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มทดลองบางคนไม่ลดลงอาจมาจากหลายปัจจยั ได้แก่ 
พฤติกรรมการจดัการอารมณ์ ความเครียด ความวติกกงัวลจากเศรษฐานะในครอบครัว การนอนหลบัพกัผอ่น
ไม่เพียงพอ ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวานได ้(ฤทธิรงค ์
บูรพนัธ์และนิรมล เมืองโสม,2556) 

9. สรุปผลการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวจิยัพบวา่การใชโ้ปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานในการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 ส่งผลช่วยเพิ่มความรู้   และปรับพฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวานได้นอกเหนือจาก
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั และส่งผลให้ค่าระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือดของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ดีข้ึน ดงันั้น
ควรมีการขยายการใช้โปรแกรมออกไปในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงเพื่อสร้างความ
ตระหนกัรู้และป้องกนัไม่ใหเ้กิดผูป่้วยรายใหม่เพิ่มข้ึน  

10. อ้างองิ 
ขนตัยา พวงมาลี และพรพิมล ชูพานิช. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานต่อ   
  พฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2. วิจยัสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น,  
  12(4), 49-59. 
ร่มเกลา้  กิจเจริญไชย. (2556). ประสิทธิผลของโปรแกรมการจดัการตนเองเร่ืองการบริโภคอาหารในผูป่้วย 
  เบาหวานชนิดท่ี2ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ค่าน ้ าตาลสะสมและดชันีมวลกาย. (วิทยานิพนธ์ 
  ปริญญามหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยับูรพา). 
วรรณภา  สิทธิปาน และฉตัรชยั ไข่เกษ. (2558). ผลของโปรแกรมการตรวจติดตามระดบัน ้ าตาลในเลือดดว้ย 
  ตนเองของผู ้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมไม่ได้ต่อระดับน ้ าตาลสะสม. ศูนย์การศึกษา 
  แพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกลา้. 32(1), 68-82 
วนิธนา  คูคิรินสิน. (2546). การดูแลตนเองดา้นโภชนาการและสุขภาพกบัระดบัน ้าตาลในผูป่้วยเบาหวาน 
  ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน.(มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 


