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บทคัดย่อ 

การศึกษาเชิงก่ึงทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับน ้ าตาลในเลือดของกลุ่มเส่ียงเบาหวาน กลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มเส่ียง
เบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเมษายน พ.ศ. 2563 คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน    
31 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ มีค่าความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค
เท่ากบั 0.82 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดบั
น ้ าตาลในเลือดก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมดว้ยสถิติ Paired samples t-test ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมเพิ่มข้ึน (Mean diff. = -1.50 95%CI: -1.54 
ถึง -1.45) มีระดบัน ้ าตาลในเลือดลดลง (1.80, 15.48 ถึง 20.58) หลงัการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้น บุคลากรสาธารณสุขควรจดักิจกรรมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเส่ียงน ้ าตาลในเลือด เพื่อ
พฒันาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและค่าระดบัน ้าตาลในเลือดท่ีดีข้ึน ต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ: โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ระดบัน ้าตาลในเลือด 
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บทน ำ 
 ปัจจุบนัพบว่าโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง 
เป็นโรคท่ีพบบ่อยและเป็นปัญหาท่ีส าคัญในหลายโรงพยาบาล ทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
นอกจากน้ียงัมีแนวโนม้ของอุบติัการณ์ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โรคเบาหวานเป็น 1 ใน 4 โรคไม่ติดต่อ ท่ีองคก์าร 
อนามยัโลกให้ความส าคญัและตระหนกัวา่เป็นโรคท่ีตอ้ง ควบคุมอยา่งเร่งด่วน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดย
ตั้งเป้าหมาย วา่ภายในปี พ.ศ. 2568 ความชุกของภาวะน ้ าตาลในเลือด สูงหรือเบาหวานในประชากรอายุ 18 
ปีข้ึนไป จะไม่เพิ่มข้ึน (World Health Organization: WHO, 2000) 

เบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีมีจ  านวนผูป่้วยเพิ่มข้ึนทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย จากการส ารวจของ
สหพนัธ์ โรคเบาหวานนานาชาติในปี พ.ศ. 2558 พบวา่ จ  านวนผูป่้วยโรคเบาหวานทัว่โลก 415 ลา้นคน มี 
กลุ่มเส่ียงท่ีจะเปล่ียนเป็นผูป่้วยรายใหม่ จ  านวน 318 ลา้นคน คาดวา่ พ.ศ. 2583 จ านวนผูป่้วยโรคเบาหวาน
ทัว่โลกจะเพิ่มข้ึนเป็น 642 ลา้นคน ปัจจุบนัประชากรวยัผูใ้หญ่ 1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน (เทพ, 
2555)  

ส าหรับประเทศไทย ข้อมูลการส ารวจสุขภาพคนไทย คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2557 พบความชุกของ
โรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 8.9 หรือมีจ านวนผูป่้วยเบาหวาน ประมาณ 5 ลา้นคน 
(กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข, 2558)  ผูป่้วยเบาหวานรายใหม่ท่ีเกิดจากกลุ่มเส่ียงในประเทศไทย
ในปี 2560 ถึง ปี 2562 ร้อยละ 1.80, 1.99 และ2.01 ตามล าดบั ส าหรับเขตสุขภาพท่ี 12 พบ ร้อยละ 1.62, 1.64 
และ 1.72 ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนทุกปี ในจงัหวดัพทัลุงพบผูป่้วยเบาหวานรายใหม่ 
ท่ีเกิดจากกลุ่มเส่ียงในปี 2560 ถึง ปี 2562 ร้อยละ 1.91, 2.04 และ1.90 ตามล าดบั ส าหรับโรงพยาบาลควน
ขนุน พบร้อยละ 2.32, 1.76 และ1.95 ตามล าดบั (เป้าหมายร้อยละ 0.25) ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่า 
ผูป่้วยเบาหวานรายใหม่ท่ีเกิดจากกลุ่มเส่ียงทั้งในเขตจงัหวดัพทัลุงและโรงพยาบาลควนขนุน ยงัเกิน
เป้าหมายทุกปี (รายงานผูป่้วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลควนขนุน, 2562) 

โรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผูป่้วยและครอบครัวทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิต
สังคม และเศรษฐกิจ (ระวีวรรณ และดวงกมล, 2558) ท าให้การใช้ชีวิตประจ าวนัและการท างาน
เปล่ียนแปลงไป อายุสั้ นกวา่คนทัว่ไป เฉล่ีย 5-10 ปี โดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคไต ภาวะ
เลือดเป็นกรดเฉียบพลนั และการอกัเสบติดเช้ือของอวยัวะต่าง ๆ ครอบครัวอาจประสบปัญหาเศรษฐกิจได ้
เน่ืองจากเบาหวานมกัจะเกิดกบัผูใ้หญ่อายุ 40 ปี ข้ึนไป (พวงทอง, 2554) ซ่ึงเป็นวยัท างานและรับผิดชอบ
ครอบครัว ทั้งยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลมากข้ึน โดยเฉพาะถา้เกิดภาวะแทรกซอ้น เช่น โรคไต 
โรคหวัใจ เป็นตน้ อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาจากรายไดท่ี้ลดลง เม่ือประชาชนมีสุขภาพไม่ดี ท าให้
ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากข้ึน การลดจ านวนผูป่้วยเบาหวานรายใหม่ด้วยการ
ป้องกนัการเกิดโรค จึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีทุกฝ่ายตอ้งใหค้วามสนใจ  

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ การควบคุมและป้องกนัไม่ให้ป่วยเป็น
โรคเบาหวานนั้น มีวิธีการส าคญัสองประการ ได้แก่ การรับประทานอาหาร ท่ีมีน ้ าตาลในปริมาณท่ี
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เหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายอยา่งเหมาะสม ซ่ึงการเดินเร็ววนัละคร่ึงชัว่โมง ก็สามารถ ช่วยลดอตัรา
การเกิดโรคเบาหวานไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 (WHO, 2016 a; WHO, 2016 b) นอกจากน้ีการออกก าลงักาย
แบบเดินเร็ว ยงัสามารถปฏิบติัไดทุ้กท่ีทุกเวลา และเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย ซ่ึงเหมาะสม กบัสภาพเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบนั โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัน ้ าตาลในเลือด
ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นพฤติกรรมสุขภาพ และการจดัการกลุ่มเส่ียงเบาหวานควรมี
การปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดระดับน ้ าตาลให้อยู่ในระดับปกติและลดการเกิด
โรคเบาหวาน ส าหรับแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ พบวา่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ภาวะสุขภาพเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัและส่งผลต่อการปฏิบติัเชิงพฤติกรรม เน่ืองจากการรับรู้ภาวะสุขภาพท าให้บุคคลเขา้ใจ
เก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง เกิดแรงจูงใจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวก ดงันั้น จาก
สภาพปัญหาดงักล่าว การศึกษาคร้ังน้ี จึงไดพ้ฒันาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ตามแนวคิดของ 
Becker (1974) โดยการประยุกต์ใชก้ารรับรู้ทั้ง4 มิติ คือ การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความ
รุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรค ร่วมกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลงักาย
และการรับประทานอาหาร เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเส่ียงเบาหวานมีการรับรู้ภาวะสุขภาพ และมีความมัน่ใจใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพต่อความสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดบัน ้าตาลในเลือด
ของกลุ่มเส่ียงเบาหวาน โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
  1. เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรม  

2. เปรียบเทียบระดบัน ้าตาลในเลือดของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรม  
 

วธีิกำรศึกษำ 
รูปแบบกำรวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาก่ึงทดลอง (Quasi-experimental study) ชนิด1 กลุ่ม วดัก่อนและหลงั 

(One group pretest- posttest design)โดยท าการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน เมษายน ถึง 
กนัยายน พ.ศ. 2563 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร คือ กลุ่มเส่ียงเบาหวาน ท่ีรับบริการคลินิกรักษสุ์ขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควน

ขนุน จงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2563 จ  านวน 52  คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน ท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการ
คดัเลือก (Inclusion criteria) คือ 1) อายุ 35-60 ปี 2) มีค่าระดบัน ้ าตาล ในเลือดหลงัอดอาหารอยา่งนอ้ย 8 
ชัว่โมง เท่ากบั 100-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 3) ยงัไม่ไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานจากแพทย ์        
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4)สามารถออกก าลงักายได ้ 5) ไม่มีปัญหาในการพูดฟังอ่านเขียนและฟังภาษาไทยไดมี้สติสัมปชญัญะดี       
6)สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท ์และ 7) ยินดีและสมคัรใจเขา้ร่วมในการวิจยัคร้ังน้ี อยา่งไรก็ตามท าการคดั
กลุ่มตวัอยา่งออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) ในกรณีท่ี 1) ไม่มาตามนดั และ 2) ไดรั้บการวินิจฉยัเป็น
โรคเบาหวานโดยแพทยใ์นระหวา่งการเขา้ร่วมโปรแกรม 3)ยา้ยท่ีอยูอ่าศยั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 31 คน 

เคร่ืองมือและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง

และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองในการวิจยัคร้ังน้ี คือ โปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพ ซ่ึง

ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการประยกุตต์ามรูปแบบกระบวนการการรับรู้ภาวะสุขภาพของ Becker (1974) มีกิจกรรม
ประกอบดว้ยทั้งหมด 14 คร้ัง ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20และ 24 เก็บขอ้มูลก่อนเขา้ร่วม
โปรแกรมในสัปดาห์ท่ี 1 และเก็บขอ้มูลหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมในสัปดาห์ท่ี 24 โดยกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
มีดงัน้ี 

สัปดาห์ท่ี 1 สร้างสัมพนัธภาพ สร้างความคุ้นเคยระหว่างผูว้ิจยักบัผูรั้บบริการ ประเมินขอ้มูล

เบ้ืองต้นของผูรั้บบริการประกอบด้วย 1) ซักประวติั ตรวจร่างกาย 2) ประเมินข้อมูลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการ 3) ประเมินความพร้อมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  4) และสร้างแรงจูงใจเม่ือไดรั้บการ

ยินยอมเขา้ร่วมโปรแกรมผูว้ิจยัให้ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมตอบแบบสอบถามและบนัทึกผลการตรวจระดับ

น ้าตาลในเลือด  (ใชเ้วลา 30 -45 นาที) ผูว้จิยัใหบ้ริการ วางแผนนดัหมายการเขา้ร่วมโปรแกรมในสัปดาห์ท่ี 2 

ร่วมกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมกบัผูว้จิยั  เพื่อใหต้รงกบัวนัท่ีมีความพร้อม และป้องกนัการขาดนดั  

สัปดาห์ท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพ 4 ดา้น ใช้เวลา 2 ชัว่โมง (กลุ่มย่อย 10 คน)

ประกอบดว้ย 

 -ให้กลุ่มตวัอย่างได้รับความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนโดยฟังการ

บรรยายจากผูว้ิจยั และใชส่ื้อสไลด์ให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน ใชเ้วลา 30 นาที เม่ือส้ินสุดการสอน ผูว้ิจยั

เปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคเบาหวาน และการเกิด

ภาวะแทรกซอ้น ผูว้จิยัสรุปเนน้ย  ้าถึงอนัตรายของโรคเบาหวาน พร้อมทั้งแจกแผน่พบั 

 -ให้กลุ่มตวัอย่าง ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การรับประทาน

อาหารท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มเส่ียงเบาหวาน  โดยการฟังบรรยายโดยผูว้ิจยั และส่ือการสอนแบบวีดีโอ ร่วมกบั

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ผู ้วิจ ัยสรุปเน้นย  ้ าถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

โดยเฉพาะอาการท่ีมีน ้าตาลนอ้ย พร้อมทั้งแจกแผน่พบั ใชเ้วลา  45 นาที 
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 -ใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักาย เร่ิมกิจกรรมโดยให้กลุ่มตวัอยา่งฟัง

การบรรยายโดยผูว้ิจยั พร้อมทั้งดูภาพประกอบจากวีดีโอ เร่ืองการออกก าลงักาย สาธิตการออกก าลงักาย

แบบแอโรบิก ชนิดเดินเร็ว และฝึกทกัษะ ใชเ้วลา 45 นาที เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถน ากลบัไปปฏิบติัต่อท่ี

บา้น แจกตารางการออกก าลงักายในแต่ละวนั 

  จดัตั้งกลุ่มไลน์เพื่อให้ความรู้ และตอบขอ้สงสัยการปฏิบติักบักลุ่มตวัอย่าง วางแผนนัด

หมายการเขา้ร่วมโปรแกรมในสัปดาห์ท่ี 3 ,4 ,5 , 6, 7 และ 8 ทางกลุ่มไลน์ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมมีความ

พร้อม และป้องกนัการขาดนดั   

สัปดาห์ท่ี 3 ,4 ,5 , 6, 7 และ 8 ผูว้ิจยัติดตามผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมทางไลน์โดยให้ส่งตารางการออก

ก าลงักาย กระตุน้เตือนการปฏิบติัตวั ด้านการออกก าลงักาย และการรับประทานอาหาร และกระตุน้ให้

ความรู้ในการดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ืองใชเ้วลาประมาณ 30 นาที โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมเล่าวิธีการปฏิบติั

ตวัของตนเองรายบุคคล เพื่อเป็นการประเมินความเขา้ใจและความถูกตอ้งในการปฏิบติัตวั หากพบวา่ยงัไม่

ถูกตอ้งจะให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมรายบุคคล พร้อมทั้งวางแผนนดัหมายการเขา้ร่วมโปรแกรมในสัปดาห์ท่ี 10 

และ 12 ร่วมกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมกบัผูว้จิยั 

สัปดาห์ท่ี 10 และ 12 ผูว้ิจยัติดตามผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมทางไลน์เพื่อเป็นการกระตุน้การรับรู้ภาวะสุขภาพ

และเป็นก าลงัใจให้กบัผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมปฏิบติักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที พร้อมทั้งให้

ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมเล่าวธีิการปฏิบติัตวัของตนเองรายบุคคล เพื่อเป็นการประเมินความเขา้ใจและความถูกตอ้งในการ

ปฏิบติัตวั หากพบวา่ยงัไม่ถูกตอ้งจะให้ค  าแนะน าเพิ่มเติม และวางแผนนดัหมายการเขา้ร่วมโปรแกรมในสัปดาห์ท่ี 

16 และ 20 ร่วมกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมกบัผูว้จิยั 

สัปดาห์ท่ี 16 และ 20 ผูว้ิจยัโทรศพัทติ์ดตามผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมเพื่อกระตุน้เตือนการปฏิบติัตวั และ

วางแผนนดัหมายการเขา้ร่วมโปรแกรมในสัปดาห์ท่ี 24 ร่วมกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมกบัผูว้ิจยั  พร้อม

ทั้งอธิบายความส าคญัของการมาตามนดัในสัปดาห์ท่ี 24 ว่าจะมีการประเมินระดบัน ้ าตาลในเลือด  ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อแผนการรักษาของแพทย ์โดยถา้มีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงกวา่เดิม อาจจะตอ้งปรับเปล่ียนการรักษา 

สัปดาห์ท่ี 24 ตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งเจาะเลือดประเมินระดบัน ้าตาลในเลือด ตามแผนการ

รักษาของแพทย ์หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและ

ขอ้มูลภาวะสุขภาพ ส่วนท่ี  2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ส่วนท่ี 3 แบบบนัทึกผลการตรวจ

ระดบัน ้าตาลในเลือดตามแผนการรักษาของแพทย ์(เก็บขอ้มูลจากเวชระเบียน) 
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 ส าหรับโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา(Content validity) โดยผูเ้ ช่ียวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยั พยาบาลวิชาชีพ และแพทย ์มีค่าความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา 
(Index of item objective of congruence : IOC) ระหวา่ง 0.66 ถึง 1.00 เคร่ืองมือทั้งสองประเภทไดท้  าการ
แก้ไข ส าหรับแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้น าไปทดลองใช้ (Tryout) กบักลุ่มที่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง  ในโรงพยาบาลศรีบรรพต อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง จ านวน 30 คน มี
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค(Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากบั 0.82 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้จิยั ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา(Descriptive statistics) จากการศึกษาตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพมีการวดัระดบั  
Interval scale และค่าระดบัน ้ าตาลในเลือด มีการวดัระดบัRatio scale ตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลดว้ย
สถิติ Shapiro-Wilk test พบวา่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและค่าระดบัน ้าตาลในเลือดมีการกระจายแบบโคง้
ปกติ(p-value =0.72 และ 0.68 ตามล าดบั) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพและระดบัน ้าตาลในเลือดก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมดว้ยสถิติ Paired sample t-test 

การศึกษาคร้ังน้ีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย ์โรงพยาบาลควนขนุน 
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง เลขท่ี 6/2563 ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

 
ผลกำรวจัิย 

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ประมาณ 1 ใน 2 เป็นเพศหญิง (53.53%) ประมาณ 1 ใน 2 มีอายุ
ระหวา่ง 45-49 (45.20%) ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ (97.78%) มีสถานภาพสมรสคู่ (77.40%) ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาปริญญาตรี  (61.30%) และมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15000-20,000 บาท (58.10%) 

เม่ือพิจารณาข้อมูลภาวะสุขภาพ พบว่ากลุ่มเส่ียงเบาหวาน ส่วนใหญ่ มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระหวา่ง23.0 - 24.9 (77.4 %) ประมาณ 4 ใน 5 มีรอบเอวเกิน  (87.10 %) ประมาณ 2 ใน 3 ไม่สูบบุหร่ี 
(64.44%) และด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ (68.90%) และประมาณ 2 ใน 3 ไม่มีประวติัการเจ็บป่วยดว้ย
โรคเบาหวานของครอบครัว (64.50%) ประมาณ 2 ใน 3 ไม่มีโรคประจ าตวั  (67.70%)  

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรม พบว่า หลงัไดรั้บโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม  อยู่ในระดบัสูง   
(M = 4.52, S.D. = 0.88) สูงกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรม ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.02, S.D. = 0.87) มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก าลงักาย อยู่ในระดบัสูง (M = 4.56, S.D. = 0.13 และ           
M = 4.49, S.D. = 0.16 ตามล าดบั) สูงกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรม ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากนั (M = 3.08, 
S.D. = 0.50 และ M = 2.96, S.D. = 0.13 ตามล าดบั) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 1  
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จากการเปรียบเทียบระดบัน ้ าตาลในเลือดของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการทดลอง พบวา่ค่าเฉล่ีย
ระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (1.80, 15.48 ถึง 20.58) ดงัแสดง
ในตารางท่ี 2 

 
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงัเขา้ร่วม

โปรแกรม (n = 31) 
พฤติกรรมกำรดูแล

สุขภำพ 

ก่อน หลงั 
Mean diff. 95%CI p-value 

M SD M SD 
การรับประทานอาหาร 3.08 0.50 4.56 0.13 -1.47 -1.55 ถึง -

1.40 
<0.001 

การออกก าลงักาย 2.96 0.13 4.49 0.16 -1.52 -1.59 ถึง -
1.44 

<0.001 

รวม 3.02 0.87 4.52 0.88 -1.50 -1.54 ถึง -
1.45 

<0.001 

หมายเหตุ M = Mean, SD= Standard deviation, Mean Diff. = Mean difference 
 
ตำรำงที ่2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัน ้าตาลในเลือดของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 

(n = 31) 
ภำวะสุขภำพ Mean SD Mean Diff. 95%CI p-value 

ระดบัน ้าตาลในเลือด      
ก่อนทดลอง 112.48 6.48 1.80 15.48ถึง 20.58 <0.001 
หลงัทดลอง 94.45 6.97    

หมายเหตุ SD= Standard deviation, Mean Diff. = Mean difference 
 
กำรอภิปรำยผล 

โดยสรุป จากการศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ
ระดบัน ้ าตาลในเลือดของกลุ่มเส่ียงเบาหวาน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
โดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร และการออกก าลงักาย สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่ง มีระดบัน ้าตาลลดลง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 จากผลการศึกษาดงักล่าวผูว้จิยัจดัโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยการให้ความรู้ ค  าแนะน า การสาธิต
และการฝึกทกัษะ รวมถึงมีการจดัตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการให้ก าลงัใจซ่ึง
กันและกัน ประกอบกับมีการประยุกต์ใช้ การรับรู้ 4 ด้าน ของ Becker (1974) รวมถึงการติดตามทาง
โทรศัพท์ ท าให้กลุ่มตวัอย่าง เกิดการเปล่ียนแปลงความเช่ือด้านสุขภาพส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพด้านการปฏิบติัตวัในด้านการควบคุมอาหาร และการออกก าลงักาย ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ Becker (1974) ท่ีกล่าวว่า บุคคลท่ีมีโอกาสรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค รับรู้ความรุนแรง 
รับรู้ประโยชน์ และรับรู้อุปสรรคในการปฏิบติัตวั บุคคลนั้นจะเห็นความส าคญัของการมีสุขภาพดี และจะมี
การปรับพฤติกรรมในการป้องกนัการเกิดโรค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประเภทของพฤติกรรมภายในท่ีหมายถึง
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในใจของบุคคลซ่ึงบุคคลอ่ืนไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง เช่น ความรู้สึกนึกคิด 
ความเช่ือ ความรู้ โดยพฤติกรรมภายในจะมีส่วนช่วยผลกัดนัพฤติกรรมภายนอก ซ่ึงพฤติกรรมภายนอกท่ี
ศึกษาประกอบดว้ย การรับประทานอาหาร และการออกก าลงักาย โดยคนท่ีมีความเช่ืออยา่งไรมกัจะปฏิบติั
ตามความเช่ือนั้น (จุฬาภรณ์, 2554)  เม่ือมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดี ก็จะส่งผลถึงระดบัน ้าตาลในเลือด   

การศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกบัการศึกษาของเพชรนภาและคณะ (2557)  พบว่า ผลของโปรแกรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดระดบัไขมนัในเลือดของผูท่ี้มีภาวะไขมนัในเลือดผิดปกติใน
ชุมชนทหารโดยใชก้รอบแนวคิดแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) ของBecker และ
Maiman พบวา่อาสาสมคัรมีคะแนนความรู้เร่ืองโรคไขมนัเลือดสูงเพิ่มข้ึนหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมเพิ่มข้ึนในทางบวกและแตกต่างจากก่อน
เขา้ร่วมโปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส่วนระดบัไขมนัในเลือดพบวา่อาสาสมคัรมีระดบัไขมนัในเลือด
หลงัทดลองลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมะไลทอง, สุกญัญาและปิยนุช 
(2558) ซ่ึงพบวา่ การรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพของหญิงมีครรภ ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของหญิงมีครรภ ์สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปถมาพร (2553) พบวา่ การรับรู้
ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของขา้ราชการต ารวจวยัทองในจงัหวดัชลบุรี มีความสัมพนัธ์
ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัทั้งพฤติกรรมโดยรวม และรายดา้น คือการรับประทานอาหาร และ
การออกก าลงักาย 

 จากผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกก าลงักาย สูงกวา่ก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วย การ
ส่งเสริมการรับรู้ 4 ด้าน คือ การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้
ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรค เก่ียวกบัโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน ความรู้เก่ียวกบัการรับประทาน
อาหาร และการออกก าลงักาย พร้อมทั้งมีการสาธิตและ ฝึกปฏิบติัเพื่อสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง และเม่ือ
บุคคลเกิดการรับรู้ บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมเพื่อหลีกเล่ียงการเป็นโรค เม่ือเช่ือว่ามีโอกาสเส่ียงต่อการ
เป็นโรค โรคนั้นมีความรุนแรงต่อชีวิต ก็จะเกิดการปฏิบติัเพื่อหลีกเล่ียงการเป็นโรค ส่งผลให้เกิดผลดี ใน
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การลดโอกาสเส่ียงของ การเป็นโรคหรือลดความรุนแรงของโรค และไม่มีอุปสรรคในการปฏิบติัพฤติกรรม
นั้น ตามแนวคิดแบบจ าลองความเช่ือดา้นสุขภาพ (Becker, Drochman, & Kirscht, 1974) ประกอบกบัใน
โปรแกรมมีการใชแ้บบบนัทึกการออกก าลงักายและมีการส่งขอ้มูลทางไลน์ ส่งผลให้การปฏิบติัพฤติกรรม
เกิดความต่อเน่ือง ผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดารณี ทองสัมฤทธ์ิ, กนกวรรณ บริสุทธ์ิ และ
เยาวลกัษณ์ มีบุญมาก (2560) พบวา่ หลงัใชโ้ปรแกรมปรับเปล่ียน พฤติกรรมสุขภาพต่อความสามารถในการ
ดูแลตนเอง กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ต าบลวดัเพลง อ าเภอ วดัเพลง จงัหวดัราชบุรี มีความคาดหวงัใน
ความสามารถตนเอง ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการ ปฏิบติัตวัในการดูแลตนเอง และการปฏิบติัตวัในการ
ดูแลตนเอง สูงกวา่ก่อนทดลองและกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการติดตามน ้ าตาลในเลือดของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่าค่าเฉล่ียน ้ าตาลในเลือดของกลุ่มตวัอยา่งหลงั
เขา้ร่วมโปรแกรมต ่ากวา่ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจเน่ืองจากผลการทดลองท่ี
พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม และรายด้านซ่ึงประกอบดว้ย ด้านพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การและการออกก าลงักาย หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วม
โปรแกรม โดยมีระดบัคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพระดบัสูง จึงส่งผลท าให้ระดบัน ้ าตาลลดลง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของของ รัชนี อุทธสิงห์(2557) หลงัใช้รูปแบบการป้องกนัโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี มีระดบัน ้ าตาลใน
เลือด (DTX) ต ่ากว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 และการศึกษาของ ดารณี ทอง
สัมฤทธ์ิ, กนกวรรณ บริสุทธ์ิ และ เยาวลกัษณ์ มีบุญมาก (2560) พบว่า หลงัใช้โปรแกรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรค เบาหวาน ต าบลวดัเพลง อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี มีระดบัน ้ าตาลใน
เลือด (DTX) ต ่ากวา่ก่อนการ ทดลองและกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นการประยุกตรู์ปแบบ
กระบวนการการรับรู้ภาวะสุขภาพของ Becker (1974) คือ การรับรู้โอกาสเส่ียง การรับรู้ความรุนแรง การ
รับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรค ซ่ึงผูว้จิยัไดส่้งเสริมการรับรู้ทั้ง 4 ดา้น โดยการสอน ให้ค  าแนะน า และ
มีการสาธิตยอ้นกลบัเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างปฏิบติัไดจ้ริง โดยใช้ส่ือสไลด์ให้ความรู้เร่ืองโรคภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการควบคุมน ้ าตาลในเลือดดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการรับประทานอาหาร 
และดา้นการออกก าลงักาย รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้ซกัถามขอ้สงสัย ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจ
มากยิ่งข้ึน การน าหลกัการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เขา้กบับริบทของกลุ่มตวัอยา่ง อีกทั้งการให้แผ่นพบัการ
ดูแลตนเอง และตารางการออกก าลงักายท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อกลบัไปทบทวนความรู้ต่อท่ีบา้นเป็นและเพื่อ
บนัทึกการปฏิบติัในการออกก าลงักาย ยิ่งท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจและเป็นการเตือนการปฏิบติัมาก
ยิ่งข้ึน รวมถึงชนิดการออกก าลงักาย แบบเดินเร็วเป็นการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัทุกวยั ปฏิบติัไดทุ้ก
สถานท่ี ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีง่ายยิง่ข้ึน และเม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้งก็จะส่งผลต่อความเช่ือ เกิดความตระหนกั อนั
น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน 
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การจดัตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใหค้วามรู้ และตอบขอ้สงสัยการปฏิบติักบัผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม  รวมถึงการได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั และการให้ก าลงัใจกนั ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีท าให้โปรแกรมดงักล่าวมี
ประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน เพราะผู ้ท่ี มีปัญหาเหมือนกันจะเข้าใจซ่ึงกันและกัน และสามารถแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ท่ีตรงประเด็นไดม้ากกวา่ผูว้จิยั  

การนดัหมายการติดตามเป็นระยะ ทั้ง การติดตามทางโทรศพัท ์และติดตามทางไลน์ มีประโยชน์ใน
ดา้นการกระตุน้เตือนกลุ่มตวัอย่าง ให้มีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงเพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และช่วยกนัแกไ้ขปัญหา  และเป็นก าลงัใจให้กบัผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมสุดทา้ยเป็น
การประเมินระดบัน ้ าตาลในเลือดตามแผนการรักษาของแพทย ์หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม ซ่ึงการนดัหมาย
ติดตามในแต่ละคร้ัง จะใชก้ารมีส่วนร่วมในการวางแผนนดัหมายระหวา่งผูว้ิจยัและกลุ่มตวัอยา่ง ส่งผลให้
ไม่มีการขาดนดั 
 ดังนั้นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงเบาหวานจึงเป็นโปรแกรมท่ีให้การดูแลท่ีเป็น
ขั้นตอน ส่งเสริมการรับรู้ มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และมีการติดตาม ซ่ึงจะส่งผลต่อความย ัง่ยืนของ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ จึงเป็นโปรแกรมท่ีมีประโยชน์ต่อผูรั้บบริการท่ีชดัเจน 

 
ข้อเสนอแนะด้ำนกำรปฏิบัติกำรพยำบำล 

ในการน าโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ ไปใช้ในกลุ่มเส่ียงโรคอ่ืนๆ เช่น กลุ่มเส่ียงโรคความดัน
โลหิตสูง โดยการใช ้การสาธิต และฝึกปฏิบติั และการติดตามทางไลน์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์และซกัถาม ท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งสนใจไดรั้บประสบการณ์ตรง และเกิดทกัษะในการปฏิบติัท า
ใหส้ามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหถู้กตอ้งและเหมาะสมได ้

เพื่อประเมินความย ัง่ยนืของพฤติกรรมสุขภาพควรมีการวดัผลลพัธ์ของโปรแกรมเพิ่มท่ี 12 เดือน และ
เพิ่มการประเมินดชันีมวลกาย รอบเอว  

 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรท าการศึกษาแบบเปรียบเทียบสองกลุ่ม โดยมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เพื่อยืนยนัประสิทธิผล
ของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 
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