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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งเปนการศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว และระดับ
ฮีโมโกลบิน เอวันซีในผูป ว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีพ่ งึ่ ไดรบั การวินจิ ฉัย กลุม ตัวอยางเปนผูป ว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ที่พึ่งไดรับการวินิจฉัยที่มาติดตามการรักษาที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2555 ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑทกี่ าํ หนด จํานวน 70 คน จัดเขากลุม ทดลองและ
กลุม เปรียบเทียบกลุม ละ 35 ราย ดวยวิธกี ารสุม ตัวอยางแบบงาย เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
แบบบันทึกขอมูลทั่วไปและขอมูลทางคลินิก ไดแก ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดการสงเสริมสุขภาพ
ของเพนเดอร และแนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย
ดําเนินการศึกษาโดยใหการพยาบาลผูป ว ยกลุม ทดลองตามโปรแกรม สวนกลุม เปรียบเทียบใหการพยาบาลตามปกติ
ทั้งสองกลุมไดรับการวัดคาดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี กอนและหลังการศึกษาครบ 16
สัปดาห วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Chi-square, Independent t- test, Mann-Whiteney U test, Wilcoxon Signed
Rank Test และ Paired t-test
ผลการวิจัย พบวา ภายหลังไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย และ
เสนรอบเอว แตกตางกับกอนการทดลองและแตกตางกับกลุม เปรียบเทียบ (p < 0.05) แตมคี า เฉลีย่ ระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซีไมแตกตางกับกอนการทดลองและไมแตกตางกับกลุมเปรียบเทียบ ผูวิจัยซึ่งมีขอเสนอแนะวาโปรแกรมนี้มี
ประโยชนในการลดดัชนีมวลกายและเสนรอบเอว ทีจ่ ะนําไปสูก ารลดภาวะดือ้ อินซูลนิ และลดภาวะนํา้ ตาลในเลือดลงได
ลดลงแตไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามแมวา โปรแกรมนีจ้ ะมีผลทําใหระดับฮีโมโกลบินเอวันซีซงึ่ อาจจะเกีย่ วของ
กับระยะเวลาในการใหการพยาบาลในโปรแกรม ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงโปรแกรมใหครอบคลุมการจัดกระทํา
หรือควบคุมตัวแปรดานทางเลือกที่สอดคลองกับความชอบของบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติพฤติกรรมของ
ผูป ว ย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของโปรแกรม รวมถึงศึกษาระยะเวลาของการใหการพยาบาล ทีจ่ ะสงผลตอการลดระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซี ใหอยูในเกณฑเปาหมาย
คําสําคัญ: โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ผูป ว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีพ่ งึ่ ไดรบั
การวินิจฉัย

* วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
** นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
*** รองศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557
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เบาหวานเปนโรคทางเมตะบอลิสึมและเปนโรค
เรือ้ รังทีส่ ง ผลใหเกิดภาวะแทรกซอนทัง้ ระยะเฉียบพลันและ
ระยะเรื้อรัง นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอจิตใจ เศรษฐกิจ
และสั ง คม มี ก ารคาดคะเนโดยองค ก ารอนามั ย โลก
วาในป พ.ศ. 2573 จะมีประชากรที่ปวยเปนโรคเบาหวาน
ทุกกลุมอายุของประเทศตางๆทั่วโลกมากถึงจํานวน 366
ลานคนซึง่ ในจํานวนนีเ้ ปนผูป ว ยไทยจํานวน 2.74 ลานคน1
และพบว า ร อ ยละ 90-95 ของผู ป ว ยโรคเบาหวาน
ทั้งหมดเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 22 และจากการสํารวจ
สภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกายครั้งที่ 4 ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปใน ป พ.ศ.
2551 – 2552 พบความชุกของโรคเบาหวานรวมทั้ง
ประเทศรอยละ 6.9 โดยพบความชุกในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือรอยละ 9.1 เพิ่มจากการสํารวจครั้งที่ 3
ในป พ.ศ. 2546 – 25473 การที่มีผูปวยมากขึ้นยอม
ทําใหเปนภาระตอระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะผูป ว ย
โรคเบาหวานทีเ่ จ็บปวยนานและควบคุมโรคไมไดจะเกิด
ภาวะแทรกซอนซึง่ ตองเสียคาใชจา ยในการรักษาเพิม่ ขึน้
การควบคุมและรักษาโรคควรเริ่มตั้งแตผูปวย
ไดรับวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน ซึ่งปจจุบันมี 2 วิธี คือ
วิธีไมใชยา และวิธีใชยา ซึ่งการเริ่มตนควบคุมและรักษา
โรคดวยวิธีใดนั้นขึ้นกับระดับนํ้าตาลในเลือดและอาการ
เมื่อวินิจฉัย ถาผูปวยสามารถปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตองและเหมาะสมจนสามารถควบคุม
ระดับนํา้ ตาลในเลือดได ก็ไมตอ งใหการรักษาแบบใหยา
ลดระดับนํา้ ตาลในเลือด เปนการลดผลกระทบจากการใช
ยา ลดภาระคาใชจา ยจากการรักษา ทัง้ ของผูป ว ยและของ
ระบบบริการสุขภาพ รวมทัง้ ยังเปนการเพิม่ คุณภาพชีวติ
ของผูปวยอีกดวย วิธีการควบคุมโรคดวยวิธีที่ไมใชยา
จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการควบคุมโรคเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 ในผู ป ว ยที่ พึ่ ง ได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบวา ในชวงทศวรรษที่ผานมา
ไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาวิธีที่หลากหลายในการ
ชวยผูที่ปวยเปนโรคเบาหวานใหสามารถควบคุมโรคได
แตมีการศึกษาในผูปวยที่พึ่งไดรับการวินิจฉัยไมมาก
ทั้ ง ๆที่ มี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น จากโครงการเชิ ง รุ ก ของ
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กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจจําแนกโรค4 จากขอมูล
โรงพยาบาลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มี
ผูป ว ยโรคเบาหวานมารับบริการในป พ.ศ. 2551- 2553
จํานวน 1,592; 1,791 และ 1,902 คนตามลําดับ ใน
จํานวนนี้เปนผูปวยที่พึ่งไดรับการวินิจฉัย จํานวน 154;
158 และ 209 คน ตามลําดับ โดยพบวารอยละ 50 ของ
ผูปวยใหมเหลานี้ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดใหอยูใ นเกณฑทกี่ าํ หนดไดคอื ระดับนํา้ ตาลในเลือด
นอยกวา 126 มก./ดล. ทําใหตองเปลี่ยนเปนการรักษา
ดวยยา การที่ผูปวยโรคเบาหวานจะสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดําเนินชีวติ ไดถกู ตองเหมาะสมนัน้ ขึน้ กับ
หลายปจจัย ไดแก อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา
การรับรูภาวะสุขภาพ สังคมวัฒนธรรม อุปนิสัย การรับรู
ประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติ การรับรูความ
สามารถตนเอง และอิทธิพลจากบุคคลอืน่ โดยพบวา อายุ
ทีม่ ากขึน้ ระดับการศึกษาสูง อาชีพและรายไดทดี่ ี การรับรู
ประโยชน การรับรูความสามารถตนเอง และอิทธิพล
จากบุคคล จะมีความสัมพันธทางบวกตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ คือ มีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม5-10
ดังนั้น ในการดูแลผูปวยเพื่อใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ทีน่ าํ ไปสูก ารควบคุมโรค เราตองคํานึงถึงการปรับเปลีย่ น
ปจจัยขางตน โดยเฉพาะปจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไดในบริบท
ของการพยาบาล ไดแก ปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพ
การรับรูป ระโยชน การรับรูอ ปุ สรรคในการปฏิบตั ิ การรับรู
ความสามารถตนเอง และอิทธิพลจากบุคคลอื่น
แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ เปนการปฏิบัติ
กิจกรรมที่สงเสริม เพิ่มความสามารถของบุคคลในการ
ควบคุมปจจัยตางๆและพัฒนาสุขภาพของตนเองใหดขี นึ้
ทั้งนี้เพื่อยกระดับความผาสุกของชีวิต เปนแรงจูงใจทาง
บวก ผูว จิ ยั ไดทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับวิธกี ารสงเสริม
สุขภาพในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา มีวิธีการ
ชวยเหลือผูป ว ยในรูปแบบของการจัดโปรแกรมการสราง
เสริมสุขภาพที่พัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎีที่หลากหลาย
แตกตางกันออกไป มีการวัดผลลัพธของการสงเสริม
สุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งพบวาสวนใหญให
ผลในดานการเพิ่มความรู11,12
 การสงเสริมการปรับตัว13
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม14-25 ผลการวิจยั พบวามีตงั้ แต
ไดผลนอยไปจนถึงไมไดผล ยิ่งไปกวานั้นเมื่อพิจารณา
VOLUME 32 NO.2 : April - June 2014
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วิธีการศึกษา ก็พบวามีขอจํากัดดานขนาดกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล และการวัดผลลัพธที่ไมมีการ
วัดผลลัพธดานขอบงชี้ทางคลินิกโดยทั้งหมดเปนการ
ศึกษาในผูปวยที่เปนโรคเบาหวานมานานและที่ไดรับ
การรักษาดวยยา สวนการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมโรค
ในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พึ่งไดรับการวินิจฉัยใน
ประเทศไทยนัน้ มีเพียงหนึง่ เรือ่ งแตกม็ ขี อ จํากัดเกีย่ วกับ
ผลของโปรแกรมเพราะไมไดมกี ารวัดผลลัพธทางคลินกิ
เกี่ยวกับการควบคุมโรค ดังนั้นจึงยังมีความจําเปนใน
การพัฒนากิจกรรมการพยาบาลเพื่อสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่นําไปสูการควบคุมโรคในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทีพ่ งึ่ ไดรบั การวินจิ ฉัย อนึง่ รูปแบบการสงเสริม
สุขภาพของเพนเดอร26 ไดอธิบายเกี่ยวกับบุคคลไววา
เปนผูที่มีความสามารถในการคิดไตรตรอง ประเมิน
ความสามารถของตนเอง ใหคุณคากับการเจริญเติบโต
และคนหา สรางสรรคสภาพความเปนอยูเ พือ่ สุขภาพทีด่ ี
ของตนเอง โดยในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพนัน้ ขึน้ กับ
หลายปจจัย ไดแก การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค
การรับรูค วามสามารถของตนเอง อิทธิพลระหวางบุคคล
และอิทธิพลทางสถานการณ สภาพอารมณและความคิด
ที่เฉพาะกับพฤติกรรม ซึ่งลวนเปนปจจัยที่มีการศึกษา
วิจยั ในกลุม ผูป ว ยโรคเบาหวานวามีความสัมพันธกบั การ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่นําไปสูการควบคุมโรคเบาหวาน
ที่กลาวมาขางตนแลวนั้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงนํารูปแบบการ
สงเสริมสุขภาพของเพนเดอรมาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมสงเสริมสุขภาพในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทีพ่ งึ่ ไดรบั การวินจิ ฉัย โดยจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริม
ป จ จั ย ข า งต น เพื่ อ ให ผู ป ว ยสามารถปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมที่นําไปสูการควบคุมโรคไดโดยไมตองใชยา

วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริม
สุ ข ภาพต อ ดั ช นี ม วลกาย เส น รอบเอว และระดั บ
ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี ใ นผู ป ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2
ที่พึ่งไดรับการวินิจฉัย

ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผูว จิ ยั นํารูปแบบการสงเสริมสุขภาพบุคคลของ
เพนเดอร26 มาเปนกรอบแนวคิดโดยมีมโนมติหลัก 3
ประการ คือ 1) คุณลักษณะและประสบการณ 2) อารมณ
และความคิดที่เฉพาะเตอพฤติกรรม และ 3) ผลลัพธ
พฤติกรรม ผูวิจัยไดการพัฒนาโปรแกรมการสงเสริม
สุ ข ภาพโดยมุ ง จั ด กระทํ า กั บ อารมณ แ ละความคิ ด ที่
เจาะจงกับพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานของผูป ว ย
โดยมุงเนนผลลัพธเกี่ยวกับ พฤติกรรมการควบคุมโรค
และประเมินผานขอบงชีท้ างคลินกิ ไดแก คาดัชนีมวลกาย
เสนรอบเอว และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ (Quasi -Experimental
Research) แบบ The pretest – posttest control group
designs มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสง
เสริมสุขภาพตอดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว และระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซีในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พึ่ง
ไดรับการวินิจฉัย
กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ พึ่ ง ได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โดยแพทย ที่ ค ลิ นิ ก เบาหวาน
โรงพยาบาลพังโคน อําเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร โดย
เปนประชากร อายุ 35 ปขึ้นไป ในพื้นที่อําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร ที่ไดรับคัดกรองโรคเบาหวานประจําป
คัดเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรที่มีคุณสมบัติตาม
ที่กําหนดโดยการสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 70 ราย
แบ ง เป น กลุ ม ทดลองและกลุ ม เปรี ย บเที ย บกลุ ม ละ
35 ราย โดยกลุมเปรียบเทียบไดรับการดูแลตามปกติ
สวนกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ
เครื่องมือที่ใชและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
มีดังนี้ 1) แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
2) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการตรวจวัดทางคลินกิ ไดแก เครือ่ ง
ตรวจวัดระดับนํา้ ตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ทีผ่ า นการ
รับรอง National Glycohemoglobin Standardization
Program (NGSP) Certified Methods และผานมาตรฐาน
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คุณภาพของสมาคมเทคนิการแพทย เครื่องชั่งนํ้าหนัก
แบบสปริงและทีว่ ดั สวนสูงทีผ่ า นการสอบเทียบเครือ่ งมือ
ทางการแพทยโดยวิศวกรการแพทย จากศูนยวิศวกรรม
การแพทยที่ 2 จังหวัดขอนแกน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสายวัดมาตรฐานที่ใช
วัดรูปรางมีมาตรวัดเปนเซนติเมตรและเมตรเพื่อนํามา
ใชในการวัดเสนรอบเอว อนึง่ ในการตรวจนัน้ ดําเนินการ
โดยพยาบาลที่เปนผูชวยวิจัยซึ่งเปนคนเดียวกันตลอด
การดําเนินการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง มีดังนี้
2.1 โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเพื่อใชกับกลุมทดลอง โดยพัฒนาจากแนวคิด
การสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรในการสงเสริมสุขภาพ
โปรแกรมที่จัดขึ้นประกอบดวย ชุดกิจกรรม 3 ชุด ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 “สงเสริมการเรียนรู เพิ่มพูนทักษะ”
เพื่ อ ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ โรค มี ก ารรั บ รู ป ระโยชน แ ละ
สงเสริมการรับรูความสามารถของตนเอง และมีความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมอาหารและ
การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย ไดแก 1) การ
แนะนําตนเองของพยาบาลและผูปวย 2) การใหความรู
เกีย่ วกับโรคและประโยชนในการควบคุมอาหารและการ
เคลื่อนไหวทางกาย 3) การสาธิตและฝกปฏิบัติทักษะที่
จําเปนในการควบคุมอาหารและการเคลือ่ นไหวทางกาย
4) การแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูที่ประสบความ
สํ า เร็ จ และ 5) การสั ม ภาษณ ค วามรู สึ ก ต อ การทํ า
กิจกรรมรวมทั้งพูดคุยใหกําลังใจ ชุดกิจกรรมที่ 2 “มุง
มัน่ ตัง้ ใจ กาวผานอุปสรรค” เพือ่ ใหเกิดการรับรูอ ปุ สรรค
สรางอิทธิพลระหวางบุคคลและสถานการณเปนแหลง
ประโยชนในการลดปญหา อุปสรรค และความรูสึกดาน
ลบ ไดแก 1) การเลาประสบการณ ความรูส กึ และปญหา
อุปสรรคจากการปฏิบัติ 2) วิเคราะหปญหา อุปสรรค
และการอภิปรายกลุมเกี่ยวกับแนวทางในการลดปญหา
อุปสรรค และ 3) การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล และ
ชุดกิจกรรมที่ 3 “สงเสริมแรงใจใหไปสูฝน” เพื่อสราง
อิทธิพลระหวางบุคคล และสถานการณ เพื่อใหเกิดการ
คงไวซึ่งการปฏิบัติพฤติกรรมที่ตอเนื่อง ไดแก 1) การ
กระตุน ดวยคําพูดและการใหคาํ ปรึกษารายบุคคลในขณะ
ที่มารับบริการที่คลินิก 2) การสะทอนคิดดวยการให
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ขอมูลระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS) และ 3) การกระตุน
เตือนทางโทรศัพท โดยผูวิจัยนําไปตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (content validity) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
5 ทาน เพื่อพิจารณาความถูกตองและความเหมาะสม
ของเนื้อหา
2.2 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น โ ป ร แ ก ร ม
สงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย คูมือการควบคุมอาหาร
และการเคลือ่ นไหวรางกาย แบบประเมินพฤติกรรม แบบ
ประเมินความรูเกี่ยวกับโรค การรับรูประโยชน อุปสรรค
และแบบประเมินการรับรูความสามารถของตนเองใน
การควบคุมอาหารและการเคลือ่ นไหวทางกายของผูป ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากแนวคิด
การสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรและจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของมีลกั ษณะเปนมาตรวัดแบบลิเคิรท
(Likert scale ) ซึ่งเครื่องมือดังกลาวทั้งหมดไดผานการ
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผูท รงคุณวุฒิ จํานวน
5 ทานไดคาความตรง (CVI) เทากับ 1.0 และเครื่องมือ
ที่เปนแบบประเมินทั้ง 3 ชุด ผูวิจัยไดนําไปหาความ
เที่ยงดวยการประเมินความสอดคลองภายใน (internal
consistency) โดยนําไปทดลองประเมินในผูปวยโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับกลุม ตัวอยางทีจ่ ะ
ทําการศึกษา 30 ราย แลวนําคาคะแนนที่ไดมาคํานวณ
หาค า ความเที่ ย งสั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอน ได ค า
ความเที่ยงเทากับ 0.74; 0.72 และ 0.76 ตามลําดับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
กลุม เปรียบเทียบ ผูช ว ยวิจยั เริม่ เก็บขอมูลโดย
บันทึกขอมูลทั่วไปและขอมูลตัวชี้วัดทางคลินิก (BMI,
WC, HbA1C) (Pre-test) หลังจากนั้นกลุมเปรียบเทียบ
จะไดรับการพยาบาลตามปกติ โดยไดรับการใหความรู
เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
และการเคลื่อนไหวทางกาย วันนัดและขั้นตอนการรับ
บริ ก ารในคลิ นิ ก เบาหวานโดยพยาบาลประจํ า คลิ นิ ก
เบาหวานของโรงพยาบาล และไดรับสมุดคูมือประจํา
ตัวผูปวยโรคเบาหวานของทางโรงพยาบาล ที่ประกอบ
ดวยแบบบันทึกการติดตามการรักษาและเนื้อหาเกี่ยว
กับโรคเบาหวาน การปฏิบตั ติ วั เมือ่ เปนโรคเบาหวาน การ
นัดหมายผูปวยเพื่อติดตามการรักษาทุก 4 สัปดาห และ
มาพบแพทยตามวันและเวลาของคลินิกเปนระยะเวลา
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12 สัปดาห และเก็บขอมูลตัวชี้วัดทางคลินิก (BMI,
WC, HbA1C) (Post-test ) อีกครั้งในสัปดาหที่ 16
กลุ ม ทดลอง ผู ช ว ยวิ จั ย เริ่ ม เก็ บ ข อ มู ล โดย
บันทึกขอมูลทั่วไปและขอมูลตัวชี้วัดทางคลินิก (BMI,
WC, HbA 1C) (Pre-test) หลั ง จากนั้ น กลุ ม เปรี ย บ
เทียบจะไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพโดยมีขั้นตอน
การดําเนินตามโปรแกรมคือสัปดาหที่ 1 เริ่มกิจกรรม
ชุดที่ 1 “สงเสริมการเรียนรู เพิ่มพูนทักษะ” สัปดาหที่ 2
ดําเนินกิจกรรมชุดที่ 2 “มุงมั่นตั้งใจ กาวผานอุปสรรค”
สัปดาหที่ 4 ดําเนินกิจกรรมชุดที่ 3 “สงเสริมแรงใจให
ไปสูฝน” สัปดาหที่ 6, 10, 14 ผูวิจัยดําเนินกิจกรรม
การกระตุ น เตื อ นทางโทรศั พ ท สั ป ดาห ที่ 4, 8, 12
ผูป ว ยจะถูกนัดมารับบริการทีค่ ลินกิ เบาหวานซึง่ สอดคลอง
กับแผนการรักษา ซึ่งผูวิจัยไดประเมินพฤติกรรมการ
ควบคุมอาหารและการเคลื่อนไหวทางกายโดยใชแบบ
ประเมินพฤติกรรมเพื่อดูแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรม และนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าสะท อ นคิ ด กระตุ น
เตือน ใหกําลังใจ และใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล และ
เก็ บ ข อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ทางคลิ นิ ก (BMI, WC, HbA 1C)
(Post-test) ในสัปดาหที่ 16
จริยธรรมการวิจยั โดยผูว จิ ยั ไดขออนุญาตและ
ขอความรวมมือในการเขารวมการวิจัย โดยไดอธิบาย
วัตถุประสงค ขัน้ ตอนในการเขารวมการวิจยั ซึง่ เปนความ
สมัครใจโดยไมมีการบังคับ ซึ่งการตอบรับหรือปฏิเสธ
การเขารวมการวิจัยจะไมมีผลตอการรักษาที่ไดรับ และ
ผู เ ข า ร ว มการวิ จั ย สามารถยุ ติ ก ารเข า ร ว มการวิ จั ย ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงเหตุผลกับผูวิจัย และขอมูลที่
ไดจากงานวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม โดยไมมีการระบุ
ชือ่ ของผูเ ขารวมวิจยั เมือ่ เสร็จสิน้ การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดนําโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพมาใชกับกลุม
เปรียบเทียบตามความสมัครใจ
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ขอมูลทั่วไปวิเคราะห
ขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน และใชสถิติ Shapiro – Wilk Test ทดสอบ
การแจกแจง การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของ
กลุมตัวอยางระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
ดวยสถิติทดสอบ Chi – square test และหากละเมิด
ขอตกลงของสถิตดิ งั กลาวจะเลือกใชสถิติ Fisher’s Exact
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557

test เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและผลตางของคาเฉลี่ย ของ
เสนรอบเอว กอน-หลังการทดลอง และระหวางกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ Paired t-test
และ Independent t-test เปรียบเทียบคาเฉลีย่ และผลตาง
ของคาเฉลีย่ ของดัชนีมวลกาย และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
กอน-หลังการทดลอง และระหวางกลุม ทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ ใชสถิติ Wilcoxon singed-rank test และ
Mann-Withney U test

ผลการวิจัย

ลักษณะทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรสคู และมีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ประมาณกึง่ หนึง่ มีอาชีพเกษตรกรรม
มีอายุระหวาง 35 -65 ป โดยกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบมีอายุเฉลี่ย 50.31 ป และ 49.91 ป ตาม
ลําดับ ดานรายไดตอ ครัวเรือน กลุม ทดลองมีรายไดเฉลีย่
7,900 บาท ส ว นกลุ ม เปรี ย บเที ย บมี ร ายได เ ฉลี่ ย
5,314 บาท ส ว นใหญ ข องกลุ ม ทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 3-6 คน ขอมูล
เกี่ ย วกั บ โรคเบาหวานและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ พบว า
ตั ว อย า งส ว นใหญ ข องทั้ ง สองกลุ ม มี ป ระวั ติ ค นใน
ครอบครัวเปนโรคเบาหวาน และไมมีปญหาสุขภาพอื่น
สําหรับพฤติกรรมดานนิสยั ในการรับประทานอาหารนัน้
พบวา ตัวอยางในกลุม ทดลองและกลุม เปรียบเทียบมีนสิ ยั
บริโภคอาหารรสหวาน รองลงมาคือนิสยั การรับประทาน
จุบจิบนั้น โดยตัวอยางในทั้งสองกลุมมีนิสัยการบริโภค
อาหารที่เหมาะสมเพียงรอยละ 14.3 และ 11.4 ตาม
ลําดับ สําหรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการออกกําลังกายนั้น
พบวา สวนใหญของตัวอยางในทัง้ สองกลุม ออกกําลังกาย
ไมสมํ่าเสมอ คือพบในกลุมทดลอง รอยละ 57.1 และ
ในกลุมเปรียบเทียบรอยละ 77.1 กิจกรรมที่ใชในการ
ออกกําลังกายสวนใหญเปนกิจกรรมที่อยูในระดับหนัก
มาก เชน การวิง่ การเตนแอโรบิค โดยพบในกลุม ทดลอง
รอยละ 37.1 และในกลุม เปรียบเทียบมีนสิ ยั บริโภคอาหาร
รสหวาน รองลงมาคือนิสัยการรับประทานจุบจิบนั้น
โดยตัวอยางในทั้งสองกลุมมีนิสัยการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมเพียงรอยละ 14.3 และ 11.4 ตามลําดับ สําหรับ
พฤติกรรมเกีย่ วกับการออกกําลังกายนัน้ พบวา สวนใหญ
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ของตัวอยางในทัง้ สองกลุม ออกกําลังกายไมสมํา่ เสมอ คือ
พบในกลุม ทดลอง รอยละ 57.1 และในกลุม เปรียบเทียบ
รอยละ 77.1 กิจกรรมทีใ่ ชในการออกกําลังกายสวนใหญ
เปนกิจกรรมที่อยูในระดับหนักมาก เชน การวิ่ง การเตน
แอโรบิค โดยพบในกลุมทดลองรอยละ 37.1 และใน
กลุมเปรียบเทียบรอยละ 60 รองลงมาคือกิจกรรมการ
ออกกําลังกายทีม่ รี ะดับความหนักปานกลางซึง่ พบรอยละ
28.6 และ 5.7 ตามลําดับ แหลงทีม่ าของการไดรบั ความรู
เกีย่ วกับโรคเบาหวาน แหลงทีม่ าของการไดรบั คําแนะนํา
ในการปฏิบตั ติ วั พบวากลุม ทดลองสวนใหญหรือรอยละ
62.9 ไดจากเจาหนาที่ทีมสุขภาพรวมกับแหลงอื่นๆ
ไดแก โทรทัศนหรือ สือ่ แผนพับ/สิง่ พิมพหรือผูป ว ยโรค
เบาหวานอืน่ สวนกลุม เปรียบเทียบสวนใหญหรือรอยละ
82.9 ไดจากเจาหนาที่ทีมสุขภาพเพียงแหลงเดียว เมื่อ
เปรียบเทียบลักษณะขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับโรค
เบาหวานและพฤติกรรมสุขภาพ พบวา ทั้งสองกลุม
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แตพบวา ขอมูลดานชนิดของกิจกรรมที่ใชในการ
ออกกํ า ลั ง กายที่ มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.02) ดังนั้นผูวิจัย
จึงนําขอมูลดานนี้มาหาความสัมพันธกับดัชนีมวลกาย
เสนรอบเอว และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี พบวาไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของกลุม ตัวอยางพบวา
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พึ่งไดรับการวินิจฉัยที่ได
รับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพมีคาเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย
( = 25.53, SD 4.02) และ เสนรอบเอว ( = 84.29,
SD = 10.30) แตกตางกับกอนการทดลอง อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.00) และ
มีคาเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ( = 7.48, SD =
1.12; = 7.25, SD = 1.04) ไมแตกตางกับกอนการ
ทดลองอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (P-value
= 0.051) และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของกลุม
ตัวอยางพบวาผูป ว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีพ่ งึ่ ไดรบั การ
วินิจฉัยที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ มีคาคาเฉลี่ย
ผลตางของดัชนีมวลกาย ( d = 1.52, SD = 1.40) และ
เสนรอบเอว (d = 4.40, SD. 3.86) กอนและหลังการ
ทดลอง แตกตางกับคาดังกลาวของกลุมเปรียบเทียบ
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อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (P-value = 0.00)
และมีคา เฉลีย่ ผลตางระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (d=0.23,
SD. 0.75; d= -0.44 SD = 2.00) ไมแตกตางกับกลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(P-value = 0.09)

การอภิปรายผล

โปรแกรมการส ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ พั ฒ นาขึ้ น
ตามแนวคิดการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร25 สําหรับ
ผูป ว ยโรคเบาหวานทีพ่ งึ่ ไดรบั การวินจิ ฉัยทีใ่ ชในการวิจยั นี้
สามารถชวยใหผูปวยมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดย
เฉพาะการออกกําลังกายและการควบคุมอาหารที่สงผล
รวมกันทําใหเสนรอบเอวและดัชนีมวลกายลดลง โดย
ปจจัยที่มีอิทธิพลใหผูปวยในกลุมที่ไดรับโปรแกรมมี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดังกลาว คือ หลังจากเขารวม
กิจกรรมในโปรแกรม ผูป ว ยมีความรูเ กีย่ วกับโรค การรับรู
ประโยชน การรับรูค วามสามารถตนเองทีม่ คี า คะแนนเพิม่ ขึน้
ในขณะที่มีคะแนนลดลงดานการรับรูอุปสรรคในการ
ปฏิบัติพฤติกรรม ยิ่งไปกวานั้นการดําเนินกิจกรรมที่ 2
และ 3 ยังมีกจิ กรรมทีเ่ ปนการสรางอิทธิพลระหวางบุคคล
และสถานการณที่เปนแหลงประโยชน ในการลดปญหา
ดานอารมณและความรูสึกดานลบที่เกิดจากการปฏิบัติ
ผานทางการทํากิจกรรมกลุม และทางการโทรศัพทของ
พยาบาล ที่ครอบคลุมการสะทอนคิดผลของพฤติกรรม
สุขภาพ โดยใชทงั้ ขอมูลดานอารมณและความรูส กึ รวมทัง้
ขอมูลดานผลลัพธทางคลินิก เชน ระดับนํ้าตาลในเลือด
ที่ ทํ า ให ผู ป ว ยเกิ ด ความมุ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
และผลักดันใหผูปวยริเริ่มและปฏิบัติพฤติกรรมอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลลัพธดานสุขภาพตามเปาหมาย
เคลื่อนไหวรางกายไดเหมาะสมมากขึ้น ทําใหผูปวยมีคา
ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอวลดลง
สําหรับผลของโปรแกรมตอระดับฮีโมโกลบินเอ
วันซีทลี่ ดลงแตไมมากพอทีจ่ ะมีนยั สําคัญทางสถิตแิ ละการที่
ยังไมลดลงมากพอถึงระดับ 6.5 ทีม่ คี วามสําคัญทางคลินกิ
นั้น อาจเปนเพราะวาหลังทดลอง ผูปวยมีดัชนีมวลกาย
และค า เส น รอบเอว ที่ ล ดลงน อ ยยั ง ไม ไ ด ต ามเกณฑ
เปาหมาย คือดัชนีมวลกาย นอยกวา 23 กก/ เมตร2,27
เสนรอบเอวไมเกิน 80 ซม. ในผูห ญิงไทยและ 90 ซม. ใน
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ผูช ายไทย 28 นอกจากนีย้ งั มีปจ จัยหลายอยางทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ไดแก อุปนิสยั ในการบริโภค
อาหารที่ ไ ม เ หมาะสมทั้ ง ด า นรสชาติ แ ละเวลาในการ
บริโภค มีการรับประทานอาหารจุบจิบและไมตรงเวลา
ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนพฤติกรรมที่ปรับ
เปลี่ยนไดยากและใชเวลานาน นอกจากนี้กลุมตัวอยาง
ไม ส ามารถปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมด า นการมี กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวทางกายไดเต็มที่เนื่องจากกลุมตัวอยางสวน
ใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
มีการเก็บขอมูลในชวงเดือน เมษายนถึงเดือนสิงหาคม
2555 เปนชวงตนฤดูฝนซึ่งกลุมตัวอยางที่มีอาชีพทํา
นาจะตองมีกิจกรรมในการไปทํานาตลอดทั้งวัน และ
ตองรับประทานอาหารพวกแปงมากเพื่อใหไดพลังงาน
รวมกับการปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายไมเต็มที่
ยิ่ ง ไปกว า นั้ น ยั ง เกี่ ย วข อ งกั บ เวลาในการเก็ บ ข อ มู ล ที่
เปนผลของโปรแกรมที่อยูในชวงเทศกาลประจําปคือ
ุ บัง้ ไฟ ทีช่ าวบานรวม
เทศกาลสงกรานต และประเพณีบญ
ทัง้ ผูป ว ยโรคเบาหวานตองรวมกิจกรรมงานเลีย้ งสังสรรค
ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี จึงทําให
ผูปวยปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการมี
กิจกรรมการเคลือ่ นไหวทางกายทีไ่ มสมํา่ เสมอสนับสนุน
แนวคิดการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ทีว่ า ปจจัยดาน
ทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการความชอบของ
บุคคลในขณะนั้น มีอิทธิพลตอการปฏิบัติพฤติกรรม
กลาวคือความตองการของบุคคลอื่นหรือสถานการณ
หรือสภาพแวดลอมอื่นที่เกิดขึ้นกะทันหันจะสงผลให
บุคคลไมสามารถควบคุมตนเอง (self- regulation) หรือ
ควบคุมตนเองไดนอย
อนึ่ ง เมื่ อ ติ ด ตามความมุ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ
พฤติกรรมผูป ว ยสวนใหญสามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการ
ควบคุมอาหารและการเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวทาง
กายไดตามเปาหมายบางสวน จึงทําใหผูปวยบางคนไม
สามารถลดนํ้ า หนั ก และเส น รอบเอวได ต ามเกณฑ ที่
ยอมรับไดซงึ่ เปนผลตอระดับ ฮีโมโกลบินเอวันซี จากการ
ศึกษาพบวาการลดนํ้าหนักทุกๆ รอยละ 10 ของนํ้าหนัก
เดิ ม จะสามารถลดระดั บ ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี ไ ด โ ดย
ประมาณ 0.8129 และในการศึกษาครั้งนี้พบวากลุม
ทดลองส ว นใหญ ส ามารถลดนํ้ า หนั ก ได ค า เฉลี่ ย ของ
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นํา้ หนักทีล่ ดลงเทากับรอยละ 5.1 จึงทําใหระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซีลดลงเพียงเล็กนอย ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบคา
เฉลีย่ ผลตางของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีกบั กลุม ทีไ่ ดรบั
การพยาบาลแบบปกติ จึงไมมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (P-value = 0.09)

ขอเสนอแนะ

การศึ ก ษาในผู ป ว ยโรคเบาหวานครั้ ง ต อ ไป
ควรมีการควบคุมตัวแปรเกินที่อาจมีผลตอการทดลอง
ไดแก ปจจัยดานทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการ
ความชอบของบุคคลในขณะนั้น ประกอบดวย ความ
ตองการอื่นหรือสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นกระทันหัน เชน
มีงานดวนที่ตองทํา เปนตน นอกจากนี้ ควรมีการศึกษา
วิจัยแบบระยะยาว (longitudinal study) เพื่อหาระยะ
เวลาที่เหมาะสมในการใหการพยาบาลตามโปรแกรมที่
จะสงผลตอระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ตามเปาหมาย
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Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of health promoting program on BMI, WC and HbA1C
in newly diagnosed type 2 diabetics. The sample consisted of 70 patients with newly diagnosed type 2 diabetes
who attended the diabetic mellitus clinic at Phang Khon hospital, Sakon NaKhon province, during April – August
2012. The participants were randomly assigned to equal groups of 35: a comparison group and experimental
group. Patients in the comparison group received usual care while the experimental group received nursing care
according to the health promoting program developed by the researcher based on Pender’s health promotion model
and the Diabetes Association of Thailand’s practice guidelines for management of type 2 diabetic patients. The
program had been validated by experts. The study tools included the demographic data and patients’ BMI, WC
and HbA1C. Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square, Independent t- test, Mann-Whiteney U
test, Wilcoxon Signed Rank Test และ Paired t-test
The results found that there were statistically significant differences between pre and post program and
between group in BMI and WC of participants in the experimental group (p < 0.05). However, no significant
difference was found in HbA1C. Findings suggest that nurses and related health personnel should implement this
health promoting program to newly diagnosed type 2 diabetes, since it can improve health behaviors and clinical
indicators, such as, BMI and WC. However, the verification of program is needed, particularly on a manipulation
of an individually preference factor. Further study should also be conducted to investigate the effectiveness of the
program on decreasing the HbA1C level to the expected level.
Keywords: health promoting program, Pender’s health promotion model, newly diagnosed type 2 diabetes
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