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The Effects of Self-Regulation by Clinial Information Program to Glycemic
Control Behaviors Score and Glycosyted Hemoglobin Level on
Uncontrolled Type 2 Diabetes
Juthamas Baiphimai *
Yuwadee Leelukkanaveera ** Rungrat Srisuriyawet ***
ABSTRACT
Achieving the control of blood sugar levels among diabetic patients remains an
urgent problem that needs addressing to reduce diabetic complications and improve their
quality of life. This quasi-experimental research aimed to examine the effects of a selfregulation intervention by clinical information program to improve glycemic control
behaviors score and glycosyted hemoglobin levels (HbA1C) among uncontrolled type 2
diabetic patients. The study sample was patients from Pak Thong Chai district they had
been diagnosed with uncontrolled type-2 diabetes by a physician and HbA1c >7 %, they
were allocated by sub-districts health promotion hospital, there were highest uncontrolled
diabetes. There were randomly selected to be the experimental and comparison groups.
Twenty-six subjects from Muangpak Sub-district Health Promotion Hospital were assigned
to be in the experimental group. Twenty-four subjects from Takhob Sub-district Health
Promotion Hospital were selected for the comparison group. Only the experimental group
received the self-regulation intervention through a clinical information program for 18
weeks. The comparison group received the usual care at their HPH. Glycemic control
behaviors and HbA1C of diabetic patients were measured before and after the intervention.
Data were analyzed by Chi-square and independent t-test.
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Results founded the effect of a self-regulation intervention by clinical information
program had statistic significantly increased the mean glycemic control behaviors score and
statistic significantly decreased the mean HbA1C level at experimental purpose versus the
comparison group by p < .05. Findings of this study suggests that the self-regulation by
clinical information program is an effective intervention to improve glycemic control
behaviors and reduce glycosyted hemoglobin level. So health care providers should
implicate this intervention to primary health care for uncontrolled type 2 diabetes.
Keywords: Self-regulation/clinical information/glycemic control behavior/ HbA1C level/
uncontrolled diabetes mellitus
ความสําคัญและที่มาของการศึกษา
โรคเบาหวาน เปนโรคไมติดตอที่สําคัญ สวน
ใหญเกิดในประเทศที่กําลังพัฒนา ป พ.ศ.2558 พบวา
ทั่ วโลกมี ผู ป วยเบาหวาน ถึ ง 415 ล านคน องค การ
อนามัยโลกคาดวาในป พ.ศ.2588 จะมีผูปวยเบาหวาน
เพิ่มขึ้นถึง 642 ลานคน1 สํ าหรับประเทศไทยมีผู ปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ถึง รอยละ 95 ของผูปวยเบาหวาน
ทั้งหมด2 อั ตราป วยโรคเบาหวานเพิ่ มขึ้ น จาก 968.22
เปน 1081.25 ตอแสนประชากร ในป พ.ศ.2554 - 25563
มี ผู เสี ยชี วิ ตจากโรคเบาหวาน ป พ.ศ.2557 จํ านวน
11,389 ราย คิดเปนอัตราตาย 17.53 ตอแสนประชากร4
และมีผู ปวยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาล
สะสมใหอยูในเกณฑนอยกวา 7 % เพียงรอยละ 29.00
สงผลให เกิดภาวะแทรกซ อน ทั้ งโรคหั วใจ แผลที่ เท า
ไตวาย ที่มีคาดูแลรักษาสูงถึง 47,596 ลานบาทตอป5
จากรายงานสถิติ โรคเรื้ อรั งอําเภอป กธงชั ย
จังหวัดนครราชสีมา พบวาระหวาง พ.ศ.2555 - 2557
อั ต ราชุ ก โรคเบาหวานเพิ่ ม ขึ้ น จาก 2582.15 เป น
3031.57 คนต อแสนประชากร และอั ตราการควบคุ ม
ระดับน้ําตาลในเลือดได มีเพียงรอยละ 22.65 ถึง รอยละ
29.836 ซึ่ งต่ํ ากว าเป าหมายที่ กํ าหนดให ได อย างน อย
รอยละ 50

หลักสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน
คื อ การกํ าหนดเป าหมายการควบคุ มระดั บน้ํ าตาล
ในเลือด ดวยการรับประทานยา และปรับพฤติกรรมให
เหมาะสมกั บอายุ และสภาวะของผู ป วยโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย
ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองของอินซูลิน
ตอเนื้อเยื่อของรางกายใหดีขึ้น ทําใหระดับน้ําตาลสะสม
ในเลือดลดลงได 0.5-2% และ มีผลดีตอรางกายอีกหลาย
ประการ เชน การทํางานระบบหัวใจ และหลอดเลือด
รวมทั้งประหยัดคาใชจายในการรักษา7,8
การศึ กษาที่ ผ านมาแสดงให เห็ นว า การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยเบาหวานดวยการกํากับ
ตนเองเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการกํากับตนเอง
(Bandura, 1986) เปนแนวคิ ดที่ แสดงถึงการปรั บ
พฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง โดยบุคคลจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนั้น จะขึ้นกับความตั้งใจ ความปรารถนาตอสิ่ง
ที่ตองการ และกระบวนการฝกฝนกลไกการกํากับตนเอง
ถู กนํ ามาใช ในการปรั บพฤติ กรรมสุ ขภาพของผู ป วย
เบาหวาน เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งมีทั้ง
การศึกษาที่ปรับพฤติกรรมในหลาย ๆ ดาน ไปพรอมกัน
9,10
และมีการศึกษาทีป่ รับพฤติกรรมเพียงบางดาน11,12,13,14
ผลการศึกษาสวนใหญ พบวา การกํากับตนเองมีผลให
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ผูปวยกลุมทดลองมีคาระดับน้ําตาลในเลือดลดลงต่ํากวา
กอนการทดลอง และต่ํากวากลุมเปรียบเทียบ แตพบวา
คาเฉลี่ยน้ําตาลในเลื อดที่ ลดลงยังสูงกวาเกณฑ ระดั บ
เปาหมาย เนื่องจากการกํากับตนเองในผูปวยเบาหวาน
ด านใดด านหนึ่ งอาจยั งไม เพี ยงพอที่ จะทํ าให ระดั บ
น้ําตาลในเลือดลดลงถึงเกณฑเปาหมาย และพบวาการ
กํากับตนเองในพฤติกรรมหลาย ๆ ดานพรอมกันอาจทํา
ใหผูปวยเกิดความรูสึกยุงยาก สับสน และเปนภาระ เปน
สาเหตุที่ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดไมลดลงตามเกณฑ9,10
จากรายงานการใหคําปรึกษาคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลปกธงชัย วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม
พ.ศ.255715 พบว า ผู ป วยเบาหวานมี พฤติ กรรมการ
รับประทานอาหารที่ ไมเหมาะสมมากที่ สุด ถึงร อยละ
80.63 ไดแก เครื่องดื่มบํารุงกําลัง เครื่องดื่มที่มีน้ําตาล
เป นส วนผสม ทานขนมหวาน ข าว ปริ มาณมาก ทาน
จุ บจิ บ รองลงคื อ พฤติ กรรมการออกกํ าลั งกายที่ ไม
ถูกตอง รอยละ 17.42 ไดแก ขาดการออกกําลังกาย หรือ
ออกกําลังกายไมถูกตอง ดังนั้นจากผลการศึกษาที่ผาน
มา และขอมูลพฤติกรรมของผูปวยในพื้นที่ การศึกษา
ครั้งนี้ผูวิจัยจึงมุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย
เบาหวานโดยประยุกตใชแนวคิดการกํากับตนเองในเรื่อง
การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย เพื่อชวย
ใหผูปวยเบาหวานมีการควบคุมพฤติกรรมตนเอง และมี
การควบคุมโรคเบาหวานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาการ
ใช ข อมู ลทางคลิ นิ กเป นตั วสะท อนให เห็ นผลของ
พฤติกรรมของผูป วย ช วยให ผูป วยปรั บพฤติ กรรมได
เหมาะสมยิ่งขึ้น มีผลการศึกษาที่พบวาการเฝาระวัง
ระดับน้ําตาลดวยตนเองในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ทํา
ใหผูปวยเกิดเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวย
ตนเองไดอยางเหมาะสม16,17 นอกจากนี้ยังพบวาน้ําหนัก
ตั ว และเส นรอบเอวของผู ป วย เป นข อมู ลที่ สํ าคั ญที่
ผูปวยสามารถประเมินไดดวยตนเองและเปนปจจัยที่ผล
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ตอระดับน้ําตาลในเลือดอยางมาก ดังเชนการศึกษาที่
พบว าผู ป วยที่ มี น้ํ าหนั กตั วอยู ในเกณฑ ปกติ ควบคุ ม
ระดับน้ําตาลไดดีกวาผูที่มีภาวะอวน18 และภาวะอวนลง
พุงทําใหรางกายเผาผลาญไขมันที่หนาทองไดเร็วกวา
ไขมันที่บริเวณอื่น เกิดไขมันในเลือดสูง และมีกรดไขมัน
อิสระ ทําใหเกิดการดื้ออินซูลินสงผลใหระดับน้ําตาลใน
เลือดสูงขึ้น ซึ่งการวัดเสนรอบเอวเปนวิธีหนึ่งในการบอก
ถึ งปริ มาณไขมั นสะสมในช องท องที่ ส งผลต อระดั บ
น้ําตาลในเลือด19 เปนวิธีที่เขาใจไดงาย ผูปวยสามารถทํา
ไดเอง และติดตามผลไดตอเนื่อง
ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของการกํากับ
ตนเองดวยขอมูลทางคลินิก คือ ระดับน้ําตาลในเลือด
ร วมกั บน้ํ าหนั ก และรอบเอว โดยใช แนวคิ ดของ
Bandura (1986)20 เปนแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกายให
เหมาะสมกั บ ผู ป ว ยแต ล ะราย โดยให ผู ป ว ยได
ตั้งเปาหมายขอมูลทางคลินิกดวยตนเอง มีการฝกทักษะ
ให ผู ป วยสามารถประเมิ น วิ เคราะห วางแผนการทํ า
กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติดวยตัวเอง ใหบรรลุ
เปาหมายและเกิดความเชื่อมั่นในการดู แลสุขภาพจน
สามารถ ควบคุ มระดั บน้ําตาลสะสมได ตามเป าหมาย
ส งผลให ลด หรื อชะลอการเกิ ดภาวะแทรกซ อน มี
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
การสงเสริมใหผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมนั บวาเป น
บทบาทที่สําคัญของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และผล
ของการวิ จั ยนี้ จะเป นประโยชน สํ าหรั บบุ คลากร
สาธารณสุขในการจัดกิจกรรม พัฒนารูปแบบการดูแล
ผูปวยเบาหวาน เพื่อใหผูปวยเบาหวานในชุมชนมีการ
ดู แลตนเองที่ ถู กต องเหมาะสม และสามารถคงไว ซึ่ ง
พฤติกรรมที่ยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการกํากับตนเองดวยขอมูล
ทางคลินิก ตอพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และ
ระดับน้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิด
ที่ 2 ที่ ควบคุ มระดั บน้ํ าตาลในเลื อดไม ได โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ควบคุมโรคเบาหวานของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กอน
และหลั งการทดลองระหว างกลุ มทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ
2. เพื่ อศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงค าระดั บ
น้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กอน
และหลั งการทดลองระหว างกลุ มทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไดรับการ
กํากับตนเอง ดวยขอมูลทางคลินิก มีคะแนนพฤติกรรม
การควบคุมเบาหวานเพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่ไดรับการ
ดูแลตามปกติ
2. ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไดรับการ
กํ ากั บตนเอง ด วยข อมู ลทางคลิ นิ ก มี ค าเฉลี่ ยระดั บ
น้ําตาลสะสมในเลือด ลดลงมากกวากลุมที่ไดรับการดูแล
ตามปกติ
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาผลของการกํากับตนเองดวยขอมูล
ทางคลินิกตอพฤติกรรมการควบคุมเบาหวาน และระดับ
น้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ได
ประยุกตแนวคิดการกํากับตนเอง (Self-regulation) ของ
Bandura (1986) มาเป นกรอบแนวคิ ดในการศึ กษา
ร วมกั บการใช ผลทางคลิ นิ ก โดยการกํ ากั บตนเอง
หมายถึง การที่ผูปวยเบาหวานสามารถกระทําบางสิ่งเพื่อ
ควบคุมความรูสึก และความคิด รวมถึงการกระทําของ
ตนเองเพื่อตนเอง โดยมาจากความตั้งใจ ความปรารถนา
การฝ กฝนที่ จะเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตนเอง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การสังเกตประเมิน
ขอมูลทางคลินิกของตนเอง คือ น้ําหนัก รอบเอว และ
ระดับน้ําตาลในเลือด 2) การตัดสินใจโดยนําขอมูลทาง
คลินิกจากการสังเกตมาประกอบในการตัดสินใจ และ 3)
การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองโดยนําไปสูการปฏิบัติเพื่อ
เกิดผลพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานที่ดีขึ้น และ
การศึกษาครั้งนี้ มุงเนนที่จะกํากับตนเองใหมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม 2 ดาน ไดแก 1) การรับประทานอาหาร 2)
การออกกําลั งกาย เพื่อควบคุมระดับน้ํ าตาลสะสมใน
เลือดใหอยูในเกณฑปกติ หรือใกลเคียงเกณฑปกติมาก
ที่สุด ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การกํากับตนเองดวยขอมูลทางคลินิก
1. การสังเกตพฤติกรรมตนเองจากการบันทึกพฤติกรรมทุกวัน
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
รวมกับการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนัก รอบเอวและระดับน้ําตาล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ในเลื อ ดที่ ก ารตรวจวั ด ทุ ก สั ป ดาห ทั้ ง ด า นการกระทํ า ความ
สม่ําเสมอ ความใกลเคียง และความถูกตอง
2. การตัดสิน ดวยการนําขอมูลจากการสังเกตมาพิจารณาความ
เหมาะสมของพฤติกรรมในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา เปรียบเทียบ
วาขอมูลที่สังเกตเปนที่พอใจ เปนไปตามคําสอน การสังเกตจาก
ตัวแบบ และเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
3. การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง เปนการตอบสนองตอผลการ
ประเมินพฤติกรรมของตนเองจากกระบวนการตัดสิน โดยถา
บุ ค คลกระทํ าพฤติ ก รรมและผลข อ มู ล ทางคลิ นิ ก เป นไปตาม
เปาหมาย จะใหแสดงปฏิกิริยาทางบวกหรือใหรางวัลแกตนเอง
และกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหเกิดเปนพฤติกรรมที่ยั่งยืน แตถา
บุ ค คลกระทํ า พฤติ ก รรมหรื อ ได ต่ํ า กว า เป า หมาย จะร ว มกั น
วิเคราะหหาสาเหตุ และหาวิธีปรับพฤติกรรมตอไป

พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม
โรคเบาหวาน
ดานการรับประทานอาหาร
และการออกกําลังกาย

ระดับน้ําตาลสะสมในเลือด

แสดงความสัมพันธของตัวแปรทีศ่ ึกษาในครั้งนี้
แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอระดับน้ําตาลในเลือดแตไมไดศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบ
สองกลุ มวั ดก อนและหลั งการทดลอง (Quasiexperimental research design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือผูที่
ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.2557 กลุม
ตัวอยางมีเกณฑการคัดเขา คือ ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่
2 รับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดมาแลวไมนอย

กวา 1 ปที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสะสมมากกวา 7% มี
อายุ 40 - 60 ป สามารถอานเขียน และสื่อสารภาษาไทย
ได ยินดีเขารวมกิจกรรมการวิจัย และมีรางกายแข็งแรง
สามารถปฏิบั ติกิจวั ตรประจําวั น ไดดวยตนเองและมี
เกณฑการคัดออก คือ มีโรคประจําตัวอื่น ๆ ที่มีอาการ
รุนแรงร วมด วย ได แก ความดั นโลหิ ตสู งระดั บรุ นแรง
หั วใจขาดเลื อด หรื อหั วใจล มเหลว และโรคไตวายจน
ไมสามารถเขารวมการทํากิจกรรมได
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ขนาดตั วอย างคํ านวณตามหลั กการของ
Cohen ใช การศึ กษาของสุ รี พร แสงสุ วรรณ 13 ใน
การคํานวณขนาดอิทธิพลของสิ่งทดลองไดขนาดอิทธิพล
ใหญ ขนาดตัวอยางที่ตองการคือ 26 คน เพื่อปองกัน
การสู ญหายของกลุ มตั วอย างระหว างการทดลอง
(Drop out) ผูวิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางอีก
รอยละ 1022 ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ตองศึกษาเปนอยาง
นอยกลุมละ 30 คน
การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง
1. ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากตําบลที่มีอัตรา
การควบคุ มระดั บน้ํ าตาลในเลื อดได น อยที่ สุ ด ในเขต
อําเภอปกธงชัย มา 2 ตําบลจากทั้งหมด 16 ตําบล คือ
ตําบลเมืองปก และตําบลตะขบ สุมหนึ่งตําบลเปนกลุม
ทดลอง ตําบลที่เหลือเปนกลุมเปรียบเทียบดวยการจับ
สลาก ไดตําบลเมืองปกเปนกลุมทดลอง และ ตําบลตะขบ
เปนกลุมเปรียบเทียบ
2. สุมผูปวยเบาหวานจากแตละตําบลดวย
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster sampling) โดยแบง
ประชากรเปนกลุมตามหมูบานที่อยูอาศัย สุมหมูบาน
ดวยวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลากรายชื่อหมูบานที
ละหมูบาน จนไดกลุมตัวอยางครบอยางนอย 30 คน
(ผูปวยในหมูบานที่สุมไดเปนกลุมตัวอยางทุกคน) ตําบล
เมืองปกซึ่งเปนกลุมทดลอง ไดกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูหมู
ที่ 3 หมูที่ 6 หมูที่ 8 หมูที่ 15 และหมูที่ 16 รวมตัวอยาง
ทั้งหมด 31 คน ตําบลตะขบสุมไดกลุมตัวอยางที่อาศัยอยู
หมูที่ 3 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 11 หมูที่ 14 และหมูที่ 18
รวมทั้งหมด 33 คน
3. ผูวิจัยรวบรวมรายชื่อผูปวยเบาหวานชนิดที่
2 ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดจากทะเบียน
ผูปวยที่มารักษาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่อาศัย
อยูในหมูบานที่สุมไดและจัดเขาเปนกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบตามลําดับ
21
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การพิทักษสิทธิ์ของผูใหขอมูล
การวิ จั ยครั้ งนี้ ได ผ านการรั บ รองจาก
คณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัส 15-12-2557 ผูวิจัยชี้แจงผูเขารวมโครงการใหทราบ
ถึงสิทธิการตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวมการศึกษา
ครั้งนี้ รวมทั้งอธิบายถึงการรักษาความลับของผูใหขอมูล
และการทําลายขอมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย การอภิปราย
หรื อเผยแพร ข อมู ลกระทํ าในภาพรวม และเฉพาะ
การนําเสนอเชิงวิชาการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบไปดวย
เครื่องมือ 2 สวน คือ เครื่องที่ใชในการทดลอง และ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
1. แผนกิจกรรมการกํากับตนเองดวยขอมูลทาง
คลินิก คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
การประยุ กต แนวคิ ดการกํ ากั บตนเองของ Bandura
(1986) มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ไดแก การสังเกตตนเอง
การตัดสิน ดวยขอมูลทางคลินิก และการแสดงปฏิกิริยา
ตอตนเอง เพื่ อปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ สํ าคั ญ
ไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย โดยการ
จัดกิจกรรมกลุม จํานวน 18 ครั้ง ใชระยะเวลาทั้งหมด 18
สัปดาห กิจกรรมประกอบดวยกระบวนการดังนี้
1.1
กระบวนการสั งเกตตนเอง(Selfobservation) เปนการใหขอมูลที่จําเปนในการกําหนด
มาตรฐาน และประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ไดแก ความชัดเจน ความสม่ําเสมอ ความแมนยําของการ
สังเกต และการบันทึกตนเอง กิจกรรมประกอบดวย 1)
สนทนาแลกเปลี่ยน ใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน ในการ
ควบคุมเบาหวาน เรื่องการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกายในผูปวยเบาหวาน พรอมทั้งการฝกปฏิบัติให
สามารถทําได 2) ตั้งเปาหมายในการควบคุมโรคเบาหวาน
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ของตนเอง ไดแก เปาหมายดานพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย และเปาหมายขอมูลทางคลินิก
ด วยตนเอง ได แก ระดั บน้ํ าตาลในเลื อดที่ ปลายนิ้ ว
น้ําหนักตัว และรอบเอว เปนรายบุคคลตามความเหมาะสม
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 3) สังเกต และบันทึก
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย
ตอเนื่องทุกวัน และวัดผลขอมูลทางคลินิกทุกสัปดาห 4)
นํ าข อมู ลจากการสั งเกต การบั นทึ ก และวั ดผล มา
วิเคราะหตนเองพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานดาน
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และขอมูลทาง
คลินิกของตนเทียบกับเปาหมาย 5) นําผลจากการ
วิเคราะหตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม และมีการ
เรียนรูจากตัวแบบที่ประสบผลสําเร็จ
1.2 กระบวนการตัดสิน (Judgment-process)
โดยการนํ าข อมู ลจากการสั งเกตมาตั ดสิ น โดยอาศั ย
มาตรฐานสวนบุ คคลที่ไดมาจากการสอน และการรับรู
สาเหตุในการกระทํา กิจกรรมประกอบดวย 1) ประเมิน
พฤติกรรมการการรับประทานอาหาร และออกกําลังกาย
และข อมู ลทางคลิ นิ กทุ กครั้ ง ที่ มี การเจาะเลื อด ชั่ ง
น้ํ าหนั ก และวั ดรอบเอวทุ กสั ปดาห เปรี ยบเที ยบกั บ
พฤติ กรรมเป าหมาย และเป าหมายทางคลิ นิกที่ แต ละ
บุคคลกําหนด 2) การวางแผน ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร และออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด พรอมทั้ง
ประกาศเปาหมายขอมูลทางคลินิกที่ตนที่ตั้งไว
1.3 การแสดงปฏิ กิ ริ ยาต อตนเอง (Selfreaction) การประเมินการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง ใน
ทางบวก หรือทางลบโดยมีสิ่งจูงใจในลักษณะที่รับรู หรือ
จับตองได ไดแก 1) แสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับ
พฤติ กรรมการควบคุ มอาหาร การออกกํ าลั งกาย และ
ขอมูลทางคลินิ ก ไดแก ระดับน้ํ าตาลในเลือดที่เจาะที่
ปลายนิ้ว น้ํ าหนัก และรอบเอวของแตละคนวามีบรรลุ
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เปาหมายที่วางไวมากนอยเพียงใด มีความพึงพอใจหรือไม
พรอมหาแนวทางการปรับพฤติกรรมใหถูกตองเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 2) กลุมกลาวชมเชย สงเสริมผูปฏิบัติตัวไดดีหรือมี
ขอมูลทางคลินิกบรรลุเปาหมาย ใหกําลังใจ ชื่นชมกันใน
กลุ ม หรื อให รางวั ลตนเอง การเห็ นคุ ณค าของตนเอง
รวมทั้ งกลุ มช วยใหคํ าแนะนํา หาแนวทางแกไขปญหา
อุปสรรคสําหรับ สําหรับผูยังไมบรรลุเปาหมาย 3) สราง
ความมั่นใจในการดูแลตนเอง และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
2. คูมือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผู ป วยเบาหวานเป นเอกสารเกี่ ยวกั บความรู เรื่ อง
โรคเบาหวาน และวิ ธี ดู แลตนเองด านการรั บประทาน
อาหาร การออกกํ าลั งกายที่ สอดคล องกั บเนื้ อหาและ
ทฤษฎีการกํากับตนเอง
3. แบบบั นทึ กพฤติ กรรมการรั บประทาน
อาหาร และการออกกําลังกาย น้ําหนัก น้ําตาลในเลือด
ปลายนิ้ว และรอบเอว ของผูปวยเบาหวานผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อใหผูปวยเบาหวานใชในการกํากับตนเองเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารโดยใหบันทึก ทุกมื้อทุกวัน ทั้งชนิด
และปริมาณอาหารที่รับประทานในแตละมื้อ ตามกลุม
อาหารแลกเปลี่ยน จํานวนมื้อ สวนการออกกําลังกาย มี
การใหบันทึกรูปแบบการออกกําลังกาย และระยะที่ออก
กําลังกาย รวมถึงปญหาอุปสรรคของการออกกําลังกายที่
พบในแตละวัน น้ําหนักและรอบเอวทุกสัปดาห คาน้ําตาล
ในเลือดหลังอดอาหาร 6-8 ชั่วโมง บันทึกตามชวงเวลาที่
รวมกิจกรรมกลุม
4. แบบจําลองอาหารแลกเปลี่ยนสําหรับผูปวย
เบาหวาน หมายถึ ง แบบจํ าลองอาหาร ให มี ลั กษณะ
เหมื อนอาหารจริ งจากอาหาร 6 หมวด ประกอบด วย
หมวดข าว-แป ง หมวดผั ก หมวดผลไม หมวดเนื้ อสั ตว
หมวดไขมัน หมวดนม
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5. เครื่องเจาะตรวจระดับน้ําตาลในเลือดแบบ
ตรวจจากปลายนิ้ วพร อมอุ ปกรณ เพื่ อตรวจหาระดั บ
น้ํ าตาลในเลื อด ซึ่ งผ านการสอบเที ยบเครื่ องมื อจาก
โรงพยาบาลปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ชุด
6. เครื่องชั่งน้ําหนักชนิดยืนแบบดิจิตอลอาน
คาน้ําหนักเปนกิโลกรัม ทศนิยม 1 ตําแหนง ตรวจสอบ
ความถูกตอง โดยศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 4 จังหวัด
นครราชสีมา
7. สายวัดรอบเอว มีหนวยเปนเซนติเมตร ให
กลุมทดลองทุกคน วัดรอบเอวตนเองตอนเชาทุกวันกอน
รับประทานอาหารเชา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เป นแบบสั มภาษณ ที่ ผู วิ จั ยพั ฒนาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของและทฤษฎีแนวคิดการกํากับตนเอง
ของ Bandura (1986) ประกอบดวย 2 สวน
1. แบบสั มภาษณ ข อมู ลทั่ วไป และข อมู ล
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ระดับระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได ระยะที่ปวยเปนเบาหวาน ระยะเวลาที่รักษา ยาที่
รักษา การมารับการตรวจตามนัด และการไดรับคําแนะนํา
จากเจาหนาที่
3. แบบวัดพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน
ของผูปวยเบาหวาน เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากการทบทวนตํ า รา และเอกสารทางวิ ช าการ
ประกอบดวยขอคําถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุม
โรคเบาหวานดานการรับประทานอาหารจํานวน 15 ขอ
และการออกกําลังกายจํานวน 14 ขอ ลักษณะคําถามเปน
มาตรประมาณคา 5 อันดับ23คือ (1) ปฏิบัติเปนประจํา
เทากับ 4 คะแนน (2) ปฏิบัติบอยครั้ง เทากับ 3 คะแนน
(3) ปฏิบัติบอย เทากับ 2 คะแนน (4) ปฏิบัติบางครั้ง
เทากับ 1 คะแนน (5) ไมปฏิบัติเลย เทากับ 0
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แบงเกณฑเพื่อพิจารณาพฤติกรรมการควบคุม
โรคเบาหวานเปนรายขอ เปน 5 อันดับ 23ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00-0.50 หมายถึ ง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถึ ง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึ ง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.00 หมายถึ ง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา
(Content validity) ผูวิจัยนําเครื่องมือการวิจัย ไดแก
แบบสั มภาษณ ข อมู ลทั่ วไป ข อมู ลสุ ขภาพของผู ป วย
เบาหวาน แผนกิจกรรมการกํากับตนเองดวยขอมูลทาง
คลินิก คูมือการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวยเบาหวาน
แบบบั นทึ กพฤติกรรมการรั บประทานอาหาร และการ
ออกกํ าลั งกาย และแบบวั ดพฤติ กรรมการควบคุ ม
โรคเบาหวาน ใหผู ทรงคุ ณวุฒิ จํานวน 5 ท าน ได แก
อาจารย พยาบาลผูเชี่ ยวชาญดานโรคเบาหวานจํ านวน
1 ทาน พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูจัดการราย
กรณี โรคเรื้ อรั ง (โรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู ง)
จํานวน 1 ทาน แพทยอายุรกรรมผูเชี่ยวชาญดานการ
รั กษาผู ป วยเบาหวานจํ านวน 1 ท าน นั กโภชนาการ
ผูเชี่ยวชาญดานอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยนจํ านวน
1 ทาน นักสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรจํานวน 1 ทาน
นําแบบวัดพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานมาคํานวณ
คาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index:
CVI) ได เทากับ 0.81
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2. การหาความเที่ยง (Reliability) ผูวิจัยนํา
แบบวั ดพฤติ กรรมการควบคุ มโรคเบาหวานที่ ผ านการ
ทดสอบความตรงของเนื้อหา ไปทดลองใชกับกลุมผูปวย
เบาหวานที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง มาวิเคราะหหา
ความเที่ยงโดยการวิเคราะหความสอดคลองภายในดวยคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ .73
การดํ าเนิ นการทดลองและเก็ บรวบรวม
ขอมูล
ดําเนินการศึ กษาในช วงเดือนกันยายน พ.ศ.
2557 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
โดยแบงกิจกรรมเปน 2 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการทดลอง
1.1 ผู วิจั ยทํ าหนังสือเสนอต อสาธารณสุ ข
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนคราชสีมา เพื่อขออนุญาตเขา
ดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่
1.2 ผูวิจัยเตรียมความพรอมของผูชวยวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวยพยาบาลเวชปฏิบัติ จํานวน 2 ทาน เพื่อใหมี
ความรูและความเขาใจในการทดลอง และมอบหมายให
รั บ ผิ ด ชอบในฐานการเรี ย นรู ย อ ย พร อ มให เ ป น
ผูสัมภาษณ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกาย ดวยแบบวัดพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน
ของผูปวยเบาหวาน ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ชั่งน้ําหนัก
และวัดรอบเอวผูปวยเบาหวาน กอน และหลังกิจกรรม
1.3 ผูวิจัยพบกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัย การ
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พิทักษสิทธิ และขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย
โดยนั ดหมายแยกกั นระหวางกลุ มทดลอง และ กลุ ม
เปรียบเทียบ
2.ขั้นดําเนินการทดลอง
กลุมทดลอง
กลุ มทดลองเข าร วมกิ จกรรมตาม
กระบวนการกํ ากั บตนเองด วยข อมู ลทางคลิ นิ กต อ
พฤติ กรรมการควบคุ มโรคเบาหวานและระดั บน้ํ าตาล
สะสมในเลื อ ดของผู ป ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2
ประกอบดวย การทํากิ จกรรมกลุมเพื่ อปรั บพฤติกรรม
กลุมละ 15-16 คน ตามหมูบานที่อยูใกลเคียงกันเพื่อ
สะดวกตอการเดินทางของกลุมตัวอยาง กลุมที่ 1 ไดแก
หมูที่ 3 หมูที่ 8 และหมูที่ 15 จํานวน 15 คน นัดทุกวัน
เสารที่ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบานหมูที่ 3 กลุมที่
2 ไดแก หมูที่ 6 และหมูที่ 16 จํานวน 16 คน กลุมที่ 2
นัดทุกวันอาทิตยที่ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบานหมู
ที่ 6 ครั้งละ 2 ชั่วโมง ติดตอกันครั้ง หางกันครั้งละ 1
สัปดาห และนัดติดตามผลการกํากับตนเองอีก 3 ครั้ง หาง
กันครั้งละ 4 สัปดาห ซึ่งในระหวางนี้มีการติดตอกันทาง
โทรศั พท สั ปดาห ละ 1 ครั้ ง รวมระยะเวลาทั้ งสิ้ น 18
สัปดาห
กลุมเปรียบเทียบ
กลุมเปรียบเที ยบเข ารวมกิจกรรมจํานวน 2
ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ที่หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ตะขบ รายละเอียดของกิ จกรรมในกลุ ม
ทดลอง และกลุมเปรียบเทียบดังรายละเอียดตามภาพที่ 2

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3
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ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
กลุมทดลอง 31 คน

กลุมเปรียบเทียบ 33 คน

ครั้งที่ 1 สัปดาหที่ 1 สรางสัมพันธภาพ แนะนําขั้นตอนและชีแ้ จงวัตถุประสงค ขอความรวมมือในการทําวิจัย ยินยอมเขารวมการวิจัย
สัมภาษณขอมูลทัว่ ไป ขอมูลสุขภาพของผูปว ยเบาหวานและสัมภาษณขอ มูลพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานของผูปวยเบาหวาน
ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง รอบเอว ตรวจน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด นัดหมายทํากิจกรรมกลุม
แบงเปน 3 กลุมยอย กลุมละ 15-16 คน เพื่อเขากิจกรรมกลุมละ 1 วันตอสัปดาห
ครั้งที่ 2 สัปดาหที่ 2 เรียนรูโรคเบาหวาน ตั้งเปาหมายการควบคุมโรคเบาหวานใหความรูเรือ่ งโรคเบาหวาน
เปาหมายการควบคุมโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอนและใหขอ มูลทางคลินกิ ของผูปวยไดแก น้ําหนัก รอบเอว และคา
ระดับน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว แจกคูม ือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และแบบบันทึกพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และการออกกําลังกาย มอบสายวัด แนะนําการบันทึก

สัปดาหที่ 2-17
บริการตามปกติ
รับความรู
คําแนะนํา การ
ตรวจรักษา
เดือนละ 1 ครั้ง

ครั้งที่ 3 สัปดาหที่ 3 อาหารเบาหวานนารูเ พื่อสุขภาพ ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว ตรวจน้าํ ตาลในเลือดที่ปลายนิว้ ใหความรูเรือ่ งอาหาร
เบาหวาน ปริมาณ เวลา สัดสวน ชนิด อาหารแลกเปลี่ยนการจัดอาหาร ใหฝกจัดสัดสวนอาหารการสังเกตตนเองเรือ่ งอาหาร
ตั้งเปาหมายพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ฝกการจดบันทึกรายการอาหาร และใหบันทึกทุกมือ้ ทุกวัน ตอเนือ่ งเมื่ออยูที่บานพรอม
นําการบันทึกมารวมประเมินผลในสัปดาหที่ 4
ครั้งที่ 4 สัปดาหที่ 4 ออกกําลังกายสรางสุขภาพชั่งน้ําหนัก รอบเอว ตรวจน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้วใหความรูเรื่องการออกกําลังกาย
สาธิตการออกกําลังกาย การสังเกตและการตั้งเปาหมายพฤติกรรมออกกําลังกายแนะนําบันทึกการออกกําลังกายที่บานทุกวันการบันทึก
พฤติกรรมอาหาร ออกกําลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินิก การเทียบกับเปาหมาย และแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ครั้งที่ 5-6 สัปดาหที่ 5-6 สรางความมั่นใจกอนกํากับตนเอง นัดหมายชั่งน้ําหนัก รอบเอว ตรวจน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิว้ ทุกสัปดาห
การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ครั้งที่ 7-9 สัปดาหที่ 7-9 โทรศัพทกระตุนเตือน ทุกสัปดาหสอบถามความกาวหนา ในการกํากับตนเองชัง่ น้ําหนัก รอบเอวที่หมูบาน
การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ครั้งที่ 10 สัปดาหที่ 10 นัดติดตามกํากับตนเองครั้งที่ 1ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว ตรวจน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว และติดตามการบันทึก
การบันทึกพฤติกรรมอาหาร ออกกําลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินกิ การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง
ครั้งที่ 11-13 สัปดาหที่ 11-13 โทรศัพทกระตุนเตือน ทุกสัปดาหสอบถามความกาวหนา ในการกํากับตนเองตนเอง การบันทึก
พฤติกรรมอาหาร ออกกําลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินิก การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง
ครั้งที่ 14 สัปดาหที่ 14 นัดติดตามกํากับตนเองครั้งที่ 2 ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว ตรวจน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว การบันทึกพฤติกรรม
อาหาร ออกลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินิก การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง
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ครั้งที่ 15-17 สัปดาหที่ 15-17 โทรศัพทกระตุนเตือน ทุกสัปดาหสอบถามความกาวหนา ในการกํากับตนเอง การบันทึก
พฤติกรรมอาหาร ออกกําลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินิก การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง ให
ครั้งที่ 18 สัปดาหที่ 18 ประเมินผลพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสู ง รอบเอว ตรวจน้ําตาลสะสมในเลือด สรุป
ผลการวิจัย สรุปผลการกํากับตนเอง และทํากิจกรรมคํามั่นสัญญา ใหกําลังใจ การสิ้นสุดการวิจัย และกลุม เปรียบเทียบแจกคูมือการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และแบบบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย

ภาพที่ 2 การจัดกิจกรรมในกลุม ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
ในระหว างการศึ กษามี กลุ มตั วอย างทั้ งกลุ ม ตามลําดับ) อายุ 50-60 ป (รอยละ 81 และ 71) โดยมีอายุ
ทดลองและกลุม เปรียบเทียบ ไดรับการปรับขนาดยาลดระดับ เฉลี่ยเทากับ 56.23 ป และ 53.41 ป ตามลําดับ สวนใหญ
น้ําตาลในเลือด โดยกลุมทดลองมีการปรับลดยาลดระดับ จบการศึ กษาต่ํ ากว ามั ธยมศึ กษา (ร อยละ 85 และ 79
น้ําตาลในเลือดจํานวน 5 คน กลุมเปรียบเทียบแพทยตอง ตามลําดับ) สถานภาพสมรสคู (รอยละ 69 และ 87) กลุม
ปรั บเพิ่ มขนาดยาลดระดั บน้ํ าตาลในเลื อดจํ านวน 9 คน ทดลองประกอบอาชีพ รับจางทั่วไป รอยละ 46 รองลงมา
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดตัดผูปวยที่ไดรับการปรับขนาดยาออก คือ อาชีพเกษตรกร รอยละ 35 สวนกลุมเปรียบเทียบ
จากการวิเคราะห ทําใหเหลือกลุมตัวอยางในกลุมทดลอง ประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 54 รายไดครอบครัว
พบวา มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 62
จํานวน 26 คน และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 24 คน
และ รอยละ 50 ตามลําดับ
2. ขอมูลภาวะสุขภาพของกลุมทดลองและ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูล กลุมเปรียบเทียบไมมีความแตกตางกัน ที่นัยสําคัญ .05
ทั่วไปวิเคราะหดวยสถิติ การแจกแจงความถี่ คารอยละ โดยพบวาระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวานและไดรับการรักษา
ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ เฉลี่ย 7.76 ป และ 7.91 ป ตามลําดับ มีภาวะแทรกซอนจาก
แตกต างของสั ดส วน ด วยสถิ ติ ไค-สแควร วิ เคราะห โรคเบาหวานรอยละ 73 และ รอยละ 50 มีประจําตัวอื่น
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางคะแนนพฤติกรรมการควบคุม รวมดวยรอยละ 54 และรอยละ 42 ตามลําดับ กลุม
โรคเบาหวาน และคาระดับน้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวย ทดลองและกลุมเปรียบเทียบมากกวาครึ่ง มีดัชนีมวลกาย
เบาหวานชนิดที่ 2 กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุม มากกวา 25 กก./ตรม.ขึ้นไป (รอยละ 53.80 และรอยละ
ทดลองและกลุมควบคุม ดวยสถิติการทดสอบคาทีแบบ 62.50 ตามลําดับ) และมีเสนรอบเอวเกินเกณฑมาตรฐาน
(รอยละ 80.80 และรอยละ 79.20)
อิสระ ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ .05
สวนที่ 2 ผลการทดลองตอพฤติกรรมการ
ควบคุมโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และระดับน้ําตาลสะสม
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป และขอมูลภาวะสุขภาพ ในเลือด
1. ข อมู ลทั่ วไปของกลุ มทดลองและกลุ ม
1. ผลการทดลองตอพฤติกรรมการควบคุ ม
เปรียบเทียบไมมีความแตกตางกัน ที่นัยสําคัญ .05 โดย โรคเบาหวานของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไมสามารถ
พบว าส วนใหญ เป นเพศหญิ ง (ร อยละ 88 และ 75 ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได พบวา กลุมทดลองกอน
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การทดลองค าเฉลี่ ยคะแนนพฤติ กรรมการควบคุ ม
โรคเบาหวานอยูในระดับความเหมาะสมระดับปานกลาง
ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 2.50 หลั งการทดลองพฤติ กรรมการ
ควบคุมโรคเบาหวานอยูในระดับเหมาะสมมาก คาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเปน 3.17 (เพิ่มขึ้น 0.67 คะแนน) สวนกลุมเปรียบ
มีพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง
ทั้งกอน และหลังการทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 2.39, 2.43
ตามลําดับ จากการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยดวย
สถิติทีแบบอิสระ (Independent t-test) พบวาคาเฉลี่ย
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พฤติ กรรมการควบคุ มโรคเบาหวานก อนการทดลอง
ระหว างกลุ มทดลองและกลุ มเปรี ยบเที ยบไม มี ความ
แตกตางกันที่นัยสําคัญ .05 (t =-0.66df =48, p= .51) แตพบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยผลตางพฤติกรรมการควบคุม
โรคเบาหวานกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบโดยพบว ากลุมทดลองมี คาเฉลี่ ย
พฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นมากกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ .05
(p < .01) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

Table 1. Comparing the mean score differences of glycemic control behaviors, post test
Table 1. score minus pre-test score, between the intervention group and the comparison group
glycemic
Pre test
Post test
D
SD df
t
p-value
control
Mean SD Mean SD
behaviors
Intervention
2.50 0.60 3.17 0.53 0.67 0.69 48 3.24
< .01
group
(n = 26)
Comparison
2.39 0.57 2.43 0.47 0.04 0.66
group
(n = 24)
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาน
การรับประทานอาหาร และออกกําลังกาย มีดังนี้
1.1 การศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
หลั งการทดลองกลุ มทดลองมี พฤติ กรรมดี ขึ้ นค าเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้นจาก 2.70 เปน 3.23 อยูในระดับความเหมาะสมมาก
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ปรับไดเพิ่มขึ้นจนอยู
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ไดแก การรับประทานอาหาร
แลกเปลี่ยนครบ 6 หมวด และรับประทานอาหารขาวแปง
ตามสวนที่เหมาะสม และพฤติ กรรมที่ คงเดิ มอยู ระดั บ
เหมาะสมปานกลาง ไดแก รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทของทอด มัน รับประทานผลไม

ที่ไม หวาน ไมรั บประทานอาหารหมักดอง เครื่ องดื่ มชู
กําลัง เครื่องดื่มรสหวาน และไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในกลุ มเปรียบเทียบ พบวา ก อนการทดลองพฤติ กรรม
โดยรวมของผู ป วยมี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 2.72 อยู ในระดั บ
ความเหมาะสมมาก หลังการทดลองคาเฉลี่ยเทากับ 2.81
อยู ในระดั บความเหมาะสมมากเช นกั น ภายหลั งการ
ทดลอง พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานผักตาม
สวนและการดื่มนมพรองมันเนยมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สวน
คาเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ลดลง คือ การ
ไมรับประทานผลไมหวาน สวนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารอื่นๆ อยูระดับเดิม
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1.2 การศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ผู ป วยเบาหวานกลุ มทดลอง พบว าก อนการทดลอง
พฤติกรรมโดยรวมของผูปวยคาเฉลี่ยเทากับ 2.29 อยูใน
ระดั บความเหมาะสมปานกลาง และ หลั งการทดลอง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 อยูในระดับความเหมาะสมมาก โดย
พบวาพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมระดับนอย ไดแก การ
ออกกําลังกายจนรูสึกเหนื่อย ภายหลังการทดลอง พบวา
มีคาเฉลี่ยรายขอเพิ่มขึ้นทุกขอ โดยพฤติกรรมที่มีความ
เหมาะสมเพิ่ มขึ้ นเป นระดั บมากที่ สุ ด ได แก การสวม
เสื้อผาที่เหมาะสม สวมรองเทาที่เหมาะสมขณะออกกําลัง
กาย และการเลื อกออกแรงที่เหมาะสมอย างสม่ํ าเสมอ
พฤติกรรมที่คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแกการออกกําลังกายจนรูสึกเหนื่อย สวน
กลุ มเปรี ยบเที ยบพบว าทั้ งก อนและหลั งการทดลอง
พฤติ กรรมโดยรวมของผู ป วยอยู ในระดั บปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 2.03 และ2.02 ตามลําดับ พฤติกรรมการ
ออกกําลังกายที่มีความเหมาะสมนอย ไดแก การเตรียม

ลู กอมขณะออกกํ าลั งกาย และออกกํ าลั งกายจนรู สึ ก
เหนื่อย
2. ผลตอระดับน้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลื อด พบว าก อนการทดลองกลุ มทดลองมี ค าเฉลี่ ย
ระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เทากับ 9.22 % กลุม
เปรียบเทียบเทากับ 9.49 % ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยดวยสถิติทีแบบอิสระ พบวาไมมีความแตกตาง
กันที่นัยสําคัญ .05 (t =0.61df =48, p= .54) หลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลสะสมในเลือดลดลง
0.87% สวนกลุมเปรียบเทียบลดลง 0.33% จากการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลตางน้ําตาลสะสมใน
เลือด กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและ
กลุ มเปรี ยบเที ยบ โดยใช สถิ ติ ที แบบอิ สระ พบว า ค า
ผลต างน้ํ าตาลสะสมในเลื อดของผู ป วยเบาหวานกลุ ม
ทดลองลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ ≤ .05 (p = .03) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

Table 2. Comparing the mean differences HbA1C level (%), pre-test minus post-test,
Table 2. between the intervention group and the comparison group
HbA1C level
Pre test
Post test
D SD df
t
p-value
Intervention group
(n = 26)
Comparison group
(n = 24)

Mean SD Mean SD
9.22 1.55 8.35 1.45 0.87 1.07 48
9.49

1.56

9.16

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ กษาทํ าให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และน้ําตาลสะสมใน
เลือด อภิปรายไดดังนี้

1.87

.03

1.64 0.33 0.98

1. กลุมทดลองมีผลตางพฤติกรรมการควบคุม
เบาหวานในระยะก อนและหลังการทดลองสู งกวากลุ ม
เปรียบเทียบ อธิบายไดวา การใชกิจกรรมกํากับตนเอง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร
และการออกกํ าลั งกายได ทั้ งนี้ เนื่ องจากกิ จกรรมการ

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

กํ ากั บตนเอง 18 สั ปดาห ทํ าให ผู ป วยเบาหวานกลุ ม
ทดลองสามารถสังเกตพฤติกรรม น้ําหนัก รอบเอว และ
ระดั บน้ํ าตาลของตนเอง ได เรี ยนรู วิ ธี การรั บประทาน
อาหารและการออกกําลังกายที่ถูกตองจากผูวิจัยหรือตัว
แบบจากสื่ อ และจากตั วบุ คคล ทํ าให สามารถปรั บ
พฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถนําขอมูลที่
ไดจากการสังเกตมาตัดสินการกระทําหรือพฤติกรรมของ
ตนเอง โดยเฉพาะขอมูลทางคลินิกของตนเองที่เปลี่ยนไป
ทั้ง น้ําหนัก รอบเอว และระดับน้ําตาลในเลือดทําใหกลุม
ทดลองเห็นความสําคัญของพฤติกรรมที่สงผลตอภาวะ
สุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น เมื่อปรับพฤติกรรมไดเกิดผล
ทางคลินิกดี ทําใหเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจและมีกําลังใจที่
จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง การจัดกิจกรรม
ใหกลุมตัวอยางแสดงปฏิกิริยาตอตนเองตอผลการปรับ
พฤติกรรมและผลทางคลินิก ดวยการใหกําลังใจ ใหคํา
ชมเชย และให รางวั ลแก ผู ที่ สามารถปฏิ บั ติ ได ตาม
เปาหมาย และการใหกําลังใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ให
คําปรึ กษา และข อเสนอแนะสํ าหรั บผู ที่ ยั งไม สามารถ
ปฏิบัติไดตามเปาหมาย ชวยใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรม
ไดดีขึ้นตามลําดับ การที่กลุมตัวอยางไดสังเกตการกระทํา
และผลการกระทํ าของตนเอง ด วยการจดบันทึ กอย าง
ต อเนื่ อง นํ าข อมู ลที่ ได มากํ ากั บตนเองอย างเป น
กระบวนการตั้งแตการประเมิน การพิจารณาแกไขตนเอง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหไดตามเปาหมาย จึงทําให
กลุมทดลองมีพฤติกรรมดีขึ้นมากกวากลุมเปรียบเทียบ
เปนไปตามแนวคิดทฤษฎีการกํากับตนเอง ของ แนวคิด
ของ Bandura (1986) สอดคลองกับการศึกษาของสุรีพร
แสงสุ วรรณ (2553)13 ที่ พบว ากลุ มทดลองที่ ได รั บ
โปรแกรมการกํ ากั บตนเองด วยการให ความรู เรื่ อง
โรคเบาหวาน อาหารแลกเปลี่ยน การบั นทึกขอมูลทาง
คลินิกและบันทึกรายการอาหารที่รับประทานในแตละวัน
ทํ าให ผู ป วยได รู ว าชนิ ดอาหาร ปริ มาณอาหารที่
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รับประทานมีผลตอระดับน้ําตาลในเลือด น้ําหนักตัว และ
รอบเอว ทําใหกลุมทดลองมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ดีขึ้นมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของประภัสสร กิตติ
พีรชล (2555)11 ศึกษาผลของโปรแกรมการกํากับตนเอง
ต อพฤติ กรรมการออกกํ าลั งกายแกว งแขนและระดั บ
น้ํ าตาลในเลื อดของผู ป วยเบาหวานในชุ มชน พบว า
โปรแกรมการกํ ากั บตนเองทํ าให ผู ป วยเกิ ดการเรี ยนรู
ปญหาจากการวิเคราะหระดับน้ําตาลในเลือด และแกไข
ตนเองดวยการตั้งเปาหมายในการแกวงแขน มีการติดตาม
ตนเองให ปฏิ บั ติ ได ตามเป าหมายด วยการบั นทึ ก
พฤติกรรมการแกวงแขนเทียบกับเปาหมาย หากยังไมได
ผลลั พธ ตามเป าหมายจะทํ าให เกิ ดแรงกระตุ นในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหากไดผลลัพธตามเปาหมาย
กลุ มตั วอย างจะภู มิ ใจซึ่ งเป นการเสริ มแรงที่ จะมี
พฤติ กรรมดี ขึ้ นอย างต อเนื่ อง ส งผลให กลุ มทดลองมี
คาเฉลี่ยผลตางระดับน้ําตาลในเลือดลดลงมากกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. กลุมทดลองมีน้ําตาลสะสมในเลือดลดลง
มากกวากลุ มเปรี ยบเที ยบอย างมีนั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ ≤ .05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยกลุม
ทดลองมีระดับน้ําตาลสะสมลดลงเฉลี่ย 0.87 % ในขณะที่
กลุมเปรียบเทียบลดลงเฉลี่ย 0.33 % ทั้งนี้เปนผลจากการ
นําแนวคิดทฤษฎีการกํากับตนเอง (Self-regulation) ของ
Bandura (1986) ที่ผูวิจัยนํามาประยุกตใช ชวยใหกลุม
ทดลองสามารถปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ
การออกกําลังกายดีขึ้น มีผลทําใหน้ําตาลสะสมในเลือด
ลดลง นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการรับประทานอาหาร
และออกกําลังกายไดเหมาะสมทําใหมีน้ําหนักตัว และเสน
รอบเอวของกลุมทดลองลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ .05 (รายละเอียดดังตารางที่
3) ซึ่งการควบคุมน้ําหนัก และเสนรอบเอว มีผลตอระดับ
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น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน พบวา ผูที่มีน้ําหนัก
มาก จะต องใช อิ นซู ลิ นมากในการเผาผลาญอาหารที่
รับประทานเขาไป และพบวา ผู ที่มี น้ําหนั กตั วเกิน ใน
เนื้อเยื่อตาง ๆ จะมี Insulin receptor นอยลง และการ
ออกฤทธิ์ ของอิ นซู ลิ นในขบวนการเผาผลาญน้ํ าตาลใน
ระดับเซลจะผิดปกติไปดวย จากการศึ กษาของ เพรียว
พันธุ อุ สาย24 พบวา ผูป วยเบาหวานที่ มีดั ชนีมวลกาย
มากกว าหรื อเท ากั บ 23 กิ โลกรั มต อตารางเมตร ไม
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สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหปกติได มากเปน
3.60 เทาของผูปวยเบาหวานที่มีดัชนีมวลกายนอยกวา 23
กิโลกรัมตอตารางเมตร และพบวา เสนรอบเอวที่ลดลงทํา
ใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง เพราะการที่รางกายมีระดับ
ไขมั นหน าท องลดลง ทํ าให ร างกายเผาผลาญไขมั นที่
กระจายอยูบริเวณอื่นดีขึ้น เกิดการตอบสนองตออินซูลิน
ดีขึ้น ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง25

Table 3. Differences of the pre-test and post-test body weight scores and Waist
Table 3. circumference scores of the intervention group and the comparison group
Demographic
Pre test
Post test
D
SD df
t
Data (n)
Mean SD Mean SD
Body weight (kg)
Intervention group 61.70 9.62 60.02
(n = 26)
comparison group 67.36 10.97 67.00
(n = 24)
Waist circumference (cm)
Intervention group 88.11 6.68 86.13
(n = 26)
comparison group 91.14 7.78 91.58
(n = 24)
*p-value<.05
3. นอกจากนี้มีรายงานการออกกําลังกายใน
ผูปวยเบาหวานสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได โดย
เฉลี่ย 0.6 - 0.7 เปอรเซ็นต 2,26,27 การรับประทานอาหาร
และการออกกําลั งกายที่เหมาะสมจะสามารถลดระดั บ
น้ําตาลลงได 0.5-2 % และมีผลดีตอรางกายอีกหลาย
ประการ เชน การทํางานระบบหัวใจ และหลอดเลือด การ
ลด และควบคุ มน้ํ าหนั กดี ขึ้ น2 การศึ กษาครั้ งนี้ กลุ ม
ตัวอยางสามารถลดระดับน้ําตาลไดเฉลี่ย 0.87% อาจเปน

8.94

1.68

1.55

10.78

.36

1.74

6.55

1.98

1.73

7.79

-.44

1.69

p-value

48

2.81

.03

48

4.97

< .01

เพราะกลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่เปนเบาหวานมาคอนขาง
นาน (รอยละ 46 เปนเบาหวานมานานกวา 7 ป) ซึ่งมี
หลักฐานวา ระยะการเปนเบาหวานมาเปนเวลานานมีผล
ใหอัตราการควบคุมเบาหวานไดตามเปาหมายนอยลง18
ประกอบกั บหลั งการทดลองกลุ มทดลองมี การปรั บ
พฤติกรรมดานการรับประทานอาหารใหดีขึ้นไมมาก และ
หลังการทดลองกลุมทดลองยังมีระดับมีระดับการออก
กําลังกายที่มีความหนักยังไมเพียงพอ คาเฉลี่ยพฤติกรรม
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มีพฤติกรรมขึ้นเล็กนอยอยูระดับปานกลาง (M= 1.88)
ซึ่งตองไดรับการแกไขในโอกาสตอไป
4. การใหผูปวยเบาหวานมีการเรียนรูรวมกับ
ผูวิจัย ไดแก การหาน้ําหนักตัวมาตรฐาน คํานวณดัชนี
มวลกาย หาคาพลังงานที่ตองการตอวัน และการคํานวณ
พลังงานทั้งหมดตอวัน ทําใหผูปวยเบาหวานเขาใจแนวคิด
การแบงมื้ออาหาร และพลังงานตอวันของตนเองมากขึ้น
ซึ่ งการศึ กษาครั้ งต อไปควรเพิ่ มเวลาในช วงกิ จกรรมนี้
เนื่ องจากเป นช วงการเรี ยนรู ที่ สํ าคั ญ เนื่ องจากผู ป วย
เบาหวานที่เขาใจเหตุ ผล ความตองการพลังการตอวั น
สัดส วนอาหารตามพลั งงานจะมีผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารไดดีขึ้น สวนพฤติกรรม
การออกกําลังกายของการศึกษาครั้งนี้จะไมจํากัดวิธีออก
กําลังกายสําหรับผูปวย ผูวิจัยจะใหความรูเรื่องหลักการ
ออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน ขั้นตอน และทางเลือก
การออกกําลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง วันละ 30
นาทีขึ้นไป อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ผูปวยรูสึกชอบ มี
ความสนใจ และเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเอง เปนการสราง
แรงจูงใจในการออกกําลังกายใหแกผูปวยเบาหวาน พบวา
กลุมทดลองออกกําลังกายดวยวิธีตาง ๆ ไดแก การแกวง
แขน การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะ ๆ การขี่จักรยาน ไมพลอง
ปาบุญมีในระยะเวลา 30 นาที อยางสม่ําเสมอ จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานที่ดีขึ้น
ขอจํากัดในการวิจัย
งานวิจัยนี้มีจุดแข็ง ไดแก
1) รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ปรับเขากับวิถี
ชีวิตชุมชน และความสะดวกของผูเข ารวมกิจกรรม ใน
ดานเวลาที่ไมติดภาระกิจ และสถานที่รวมกิจกรรมใกล
บานทํ าให มี ความสะดวกในการมาเข ารวมกิ จกรรมได
ตอเนื่อง
2) มี การนํ าข อมู ลทางคลิ นิ ก โดยเฉพาะ
น้ําหนัก และรอบเอว ใหผูปวยรับรู ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
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ผลสะท อนถึ งพฤติ กรรมการควบคุ มโรคเบาหวาน ฝ ก
ทักษะใหผูปวยสามารถวัดผล และประเมินผลดวยตนเอง
ตลอดจนติดตามผลดวยตนเองในชุมชนได
งานวิจัยนี้มีจุดออน เนื่องจากระยะเวลาการ
ศึกษาวิจัยมีจํากัด สงผลใหการติดตามอยางตอเนื่องใน
การคงอยูของพฤติกรรมในระยะยาว ในระยะเวลา 6 เดือน
และ 1 ป ไมสามารถประเมินตอได
สรุปผลการวิจัย
การกํากับตนเองโดยใชแนวคิดของ Bandura
(1986) โดยให ผู ป วยได ตั้ งเป าหมายข อมู ลทางคลิ นิ ก
ไดแก ระดับน้ําตาลในเลือด น้ําหนัก และรอบเอว มีการ
ฝกทักษะใหผูปวยสามารถประเมิน วิเคราะห วางแผนการ
ทํากิจกรรม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติด วยตั วเอง ให
บรรลุเปาหมายและเกิดความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพ
ของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไมได สงผลใหกลุมทดลองปรับพฤติกรรมการ
ควบคุมโรคเบาหวานไดดีขึ้นมากกว ากลุมเปรียบเทียบ
และทําใหคาเฉลี่ยน้ําตาลสะสมในเลือดลดลงมากกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ .05
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ด านการปฏิ บั ติ พยาบาลจากผลการวิ จั ย
พบว า การกํ ากั บตนเองด วยข อมู ลทางคลิ นิ กมี ผลต อ
พฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน ทําใหผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานที่ดีขึ้น จึง
เปนแนวทางสําหรับพยาบาล และบุคลากรในทีมสุขภาพ
ในการจัดกิจกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน
1.1 พยาบาล และบุคลากรในทีมสุขภาพ ควร
นํากิจกรรมการกํากับตนเองดวยขอมูลทางคลินิก ในเรื่อง
การควบคุมพฤติกรรมอาหาร และการออกกําลังกายไปใช
ในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
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และโรงพยาบาลชุ มชน เพื่อใหผู ปวยได มี กระบวนการ
สังเกตตนเอง การตัดสิน และแสดงปฏิกิ ริยาตอตนเอง
ประกอบกับการเห็นตัวแบบในการควบคุมเบาหวาน ทําให
เกิดความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานอาหาร
และออกกําลังกายมากขึ้น
1.2 พยาบาล และบุคลากรในทีมสุขภาพ ควรมี
การใชขอมูลทางคลินิก ไดแก น้ําหนัก รอบเอว และระดับ
น้ําตาลในเลือด สะทอนใหผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ
ในคลินิกเบาหวาน ใหทราบทุกครั้งเพื่อสะทอน ใหผูปวย
เบาหวานรั บรู และประเมิ นพฤติ กรรมสุ ขภาพตนเอง
ตลอดจนมีสวนรวมการวางแผนในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได
2. ดานการบริหาร ผูบริหารโรงพยาบาล
สงเสริมสงเสริมสุขภาพตําบล และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ควรใหความสําคัญกับการดูแลผูปวยเบาหวานที่
ควบคุ มระดับน้ําตาลไม ได ในชุ มชน โดยการสนั บสนุ น
กิจกรรมการกํากับตนเองในการดูแลผูปวยเบาหวานที่อยู
ในชุมชน มีการจัดหาอุปกรณ ไดแก เครื่องชั่งน้ําหนั ก
ชนิ ดยื นแบบดิ จิ ตอล เพื่ อให ผู ป วยเบาหวานสามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของตนเองอยางตอเนื่อง
ในชุมชน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการกํากับตนเอง และสนับสนุน
การจัดตั้งกลุมแกนนําผูปวยเบาหวานในชุมชน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากระยะเวลาการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
จํากัด สงผลใหการติดตามอยางตอเนื่องในการคงอยูของ
พฤติกรรมในระยะยาว ในระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ป ไม
สามารถประเมินตอไดดั งนั้ นควรมี การเพิ่มกิ จกรรมใน
ระยะติ ดตามผลในระยะ 6 เดื อน และ 1 ปเพื่อกระตุ น
สร างแรงจู งใจให แก ผู ป วยเบาหวานในการควบคุ ม
เบาหวาน ติดตามพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และ
ประเมินการลดลงของปริมาณน้ําตาลสะสมในเลือดอยาง
ตอเนื่อง
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรกําหนดลักษณะ
กลุมตัวอยางใหมีความชัดเจนมากขึ้น เชน ระยะเวลาเปน
เบาหวานมาไมเกิน 7 ป หรือมีระดับน้ําตาลสะสมในเลือด
ไม เกิ น 8.5 % เพื่ อลดการที่ กลุ มตั วอย างต องออกจาก
การศึกษา
3. ควรมีการศึกษาในกลุมอื่นๆ เชน เสี่ยง
โรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมัน
ในเลือดสูง เพื่อดูผลลัพธการกํากับตนเองดวยขอมูลทาง
คลินิก

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

เอกสารอางอิง
1. International Diabetes Federation.
IDF DIABETES ATLAS Seventh
Edition 2015. International
Diabetes Federation; 2015. P.1213. Online version of IDF Diabetes
Atlas: www.diabetesatlas.org
2. Diabetes Association of Thailand.
Clinical Practice Guideline for
Diabetes 2014. Bangkok:
Aroonprinting; 2014. P.1. (In Thai)
3. Bureau of Non-Communicable
Diseases. Annual Report 2016.
Bangkok:
wvothaiprinting ; 2016. P.24. (In
Thai)
4. Bureau of Non-Communicable
Diseases. Annual Report 2015.
Bangkok:
wvothaiprinting; 2016. P.11. (In
Thai)
5. Bureau of Non-Communicable
Diseases. The number of patients.
Ischemic heart disease / diabetes /
high blood pressure / stroke /
bronchitis / emphysema and
chronic obstructive lung disease /
asthma since 2007-2012. Retrieved
from http://www.thaincd.com/
document/file/info/noncommunicable-disease/ [July
2013]. (In Thai)

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 141

6. Non Communicable Diseases
Department. Medical Record
System Pakthongchai Hospital
2015; 2015. Pakthongchai Hospital.
7. Diabetes Association of Thailand.
Clinical Practice Guideline for
Diabetes 2014.
lifestyle management. Bangkok:
Aroonprinting; 2014. P.30. (In Thai)
8. International Diabetes Federation.
Clinical Guidelines Task Force,
Lifestyle management. In: Global
guideline for type 2 diabetes.
International Diabetes Federation;
2012. P.32-37.
9. Arunkeeree S. Effects of selfregulation and Social Support On
Diabetic Controlling
Behavior and Glycosylated
Hemoglobin Level of Type 2
Diabetes Mellitus In Banbung
District Chon Buri Province.
[M.Sc.Thesis in Master Thesis in
Nursing Science Community Nurse
Practitioner], Chonburi Province:
Faculty of Graduate studies,
Burapha University, 2008.
10. Boonkerd P. Effects of selfregulation and health care
partners support on control

142 Journal of Public Health Nursing

outcomes among type 2 diabetes
mellitus patients in Pakthongchai
District Nakhonrachasima Province.
[M.Sc.Thesis in Master Thesis in
Nursing Science Community Nurse
Practitioner], Chonburi Province:
Faculty of Graduate studies,
Burapha University, 2009.
11. Kittipeerachol P. Effects of selfregulation Program on Arm Swing
Exercise Behavior and Blood Sugar
of Diabetic Patients in Community.
[M.Sc.Thesis in Master Thesis in
Nursing Science Community Nurse
Practitioner], Chonburi Province :
Faculty of Graduate studies,
Burapha University, 2012.
12. Ngamprasert W. Effects of SelfRegulation Program on Exercise
Among Thai Muslim Eldery
with Diabetes In Community.
Journal of nursing science
Chulalongkorn University. 2010;
22(1-3), 94-105.(In Thai)
13. Sangsuwan S. Effect of selfregulation with Clinical Information
Program on Eating Behavior and
Blood Sugar Level Among
Uncontrolled Diabetic Patients,
[M.Sc Thesis in Nursing Science
Community Nurse Practitioner.
Chonburi Province : Faculty of

September - December 2017 Vol. 31 No.3

14.

15.

16.

17.

18.

Graduate studies, Burapha
University, 2011.
Tosumrit S, Oba N, Kitiporn T.
Effect of Self-Efficacy
Enhancement
Program Concerning Dietary Intake
Behavior on A1C Level Among
Type 2 Diabetes Mellitus Patients.
Journal of Naresuan University.
2008; 16 (3): 203-210. (In Thai)
Non Communicable Diseases
Department. Medical Record
System Pakthongchai Hospital
2014; 2014. Pakthongchai Hospital.
International Diabetes Federation.
Self-monitoring of blood glucose
in non-insulin
treated type 2 diabetes. Brussels:
International Diabetes Federation;
2009.
National Health and Medical
Research Council [NHMRC].
National evidence based guideline
for patient education in type 2
diabetes. Canberra, Australia:
National Health and Medical
Research Council; 2009.
Mannucci E, Monami M, Dicembrini
I, Piselli A, & Porta, M. Achieving
HbA1c targets in clinical trials and
in the real world: A systematic
review and meta-analysis of J

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Endocrinol Invest. 2014; 37(5), 477495. doi: 10.1007/s40618-0140069-6.
Himathongkam T. Diabetes
knowledge: complete version (2rd
ed). Nonthaburi Province: RAK 99
Printing; 2011. P.75. (in Thai)
Bandura, A. J. Social foundation of
thought and action: A social
cognitive theory. New Jersy:
Prentice Hall INC. 1986.
Cohen J. A power primer.
Psychological Bulletin. 1992;
112(1): 155-9 p. doi:10.1037/00332909. 12.1.-155.
Srisathitnarakul B. Research
methods in Nursing Research
4thed. Bangkok: U&IbInter Media
Co., LTD. 2007. (In Thai)
Kitpreedaborisut B Social Sciences
Research Methodology (10th ed.).
Bangkok: Jamjuri Product.
Advanced Info Service Public
Company Limited; 2008. P.324. (in
Thai)
Usay P. Factors Associated with
Glycemic Control among Type 2
Diabetes Mellitus

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 143

Patients Attending Tambon Health
Promotion Hospitals within The
Banphai Hospital’s Catchment
AreaKhon Kaen Province. [M.Sc
Thesis in Public Health]. Khon
Kaen Province: Faculty of
Graduate studies, Khon Kaen
University. 2012.
25. Sarinnaphakon V, Siriratta C,
Anusonwongchai Th, Klinsukhon N,
Naphathiwaamnuai N, Wanitkun
V,et al. Texts Insulin. Bangkok:
Bangkok Medical; P.99. (In Thai)
26. Thomas D. E, Elliott E J, &
Naughton G. A. Exercise for type 2
diabetes mellitus. Cochrane
Database Syst. 2006; Rev, 3,
CD002968.
27. Umpierre D, Ribeiro P. A, Kramer C.
K, Leitao C. B, Zucatti A T,
Azevedo M. J, et al. Physical
activity advice only or structured
exercise training and association
with HbA1c levels in type 2
diabetes. A systematic review and
meta-analysis. 2011; 305(17), 17901799.

144 Journal of Public Health Nursing

September - December 2017 Vol. 31 No.3

