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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร
โดยใช้อาหารแลกเปลี่ยนต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอ
พระทองคํ า จั งหวั ดนครราชสีมา โดยการประยุกต์ใช้ท ฤษฎี แบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ ร่ วมกั บแรง
สนับสนุนทางสังคม โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จํานวนทั้งสิ้น 76 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
เปรียบเทียบกลุ่มละ 38 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย เสริมสร้างความรู้ และการรับรู้
โอกาสเสี่ยง รับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบริโภคอาหารสําหรับผู้ป่วย
เบาหวาน โดยการบรรยายเกี่ยวกับอาหารสามสี ปริมาณแคลลอรี่ที่ได้รับจากอาหารแต่ละประเภท ภาพพลิก
ตัวอย่างอาหาร การสาธิตการเลือกอาหารแลกเปลี่ยน การฝึกเลือกอาหารแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และการติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า น ระยะเวลาดํ า เนิ น การ 8 สั ป ดาห์ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ลักษณะทางประชากรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนด้วยสถิติ Dependent t-test และ
Independent t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลองผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้าน
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการบริโภคอาหาร การรับรู้ความรุนแรงของการ
บริโภคอาหาร การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการบริโภคอาหาร และการปฏิบัติตนในการดูแลตนเอง
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง และเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดของกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสรุป โปรแกรมการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารโดยการใช้อาหารแลกเปลี่ยนมีผลทําให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได้เหมาะสม
คําสําคัญ: ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; อาหารแลกเปลี่ยน
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Abstract
The objectives of this research were to determine the effects of dietary modification
programs by using food exchange on behavior control of blood sugar levels in patients with
type 2 diabetes Pratongkham district, Nakhon Ratchasima province. The health belief model
and social support theory were applied in this study. The research design was Quasi–
experimental research. 76 patients with type 2 diabetes were divided into experimental
and control groups which included 38 people in each group. The experimental group
received the program consisting of knowledge builder, perceived risk, perceived severity,
perceived benefits and perceived barriers on food for diabetic patients. Lectures on threecolors food as well as the amount of calories from each food sample flip were given.
Demonstrating food choices exchange, coaching exchange food choices and exchange of
experience were conducted. The program was carried out for 8 weeks. The data were
collected using questionnaires. Descriptive statistics consisted of frequency, percentage,
mean and standard deviation, dependent t-test and independent t-test at the 0.05
significance level were used for data analysis..
The results showed the knowledge about diabetes comprehension about the risk,
severity, benefits and the obstacles of food consumption; and to behaviour in the self-care
of experimental group increased more than the comparison group with the approved
statistic significantly (p<0.05). The comparison of blood sugar level of the experimental
group and the comparison group before and after the experiment were difference
significantly (p<.05).
In conclusion, dietary modification programs by using food exchange program
caused an increase of behavioral performance in self-care and controlling of blood sugar
levels. Thus, the results of the participation in dietary modification programs by using food
exchange, food exchange demonstration, practice of sharing food choices, exchange of
experience, and receiving home visits were directly related to the occurrence and
prevention of type 2 diabetes.
Keyword: Patients with Type 2 Diabetes; Food Exchange
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บทนํา
ปั จ จุ บั น กระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลกในยุ ค แห่ ง
เทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้อุบัติการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง ซึ่งส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน จาก
รายงานสถิติสุขภาพทั่วโลกปี พ.ศ. 2555 ขององค์การอนามัยโลก
พบว่า 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ ที่คาดการณ์
ว่าจะเพิ่มเป็น 438 ล้านคน ในปี 2573 โดยผู้ป่วยเบาหวาน
4 ใน 5 เป็นชาวเอเชีย (สํานักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 9
พิษณุโลก, 2556)
สําหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น
ในปี พ.ศ. 2553 โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ จํานวน 176,685 ราย
(อัตราป่วย 277.36 ต่อประชากรแสนคน) จําแนกเป็นเพศชาย
จํานวน 63,113 (อัตราป่วย 201.17 ต่อประชากรแสนคน) และ
เพศหญิง จํานวน 113,572 ราย (อัตราป่วย 351.30 ต่อ
ประชากรแสนคน) ส่วนข้อมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
2549-2553 พบอัตราป่วย 586.82, 605.54, 642.04, 945.83,
และ 1,020.54 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ (สํานักนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์, 2555)
ข้อมูลสถานการณ์โรคเบาหวานจังหวัดนครราชสีมา ปี
2551-2555 พบว่า อัตราป่วยเท่ากับ 477.80, 819.95, 891.03,
899.80 และ 1,046.26 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ ซึ่งเป็น
อันดับ 2 รองจากโรคความดันโลหิตสูง โดยมีผู้ป่วยเบาหวานที่
สามารถควบคุมน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้เพียง ร้อยละ
58 ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 2556)
ส่วนสถานการณ์โรคเบาหวานอําเภอ พระทองคํา ปี
2553-2555 พบว่า อัตราป่วยเท่ากับ 313.87, 280.01 และ
462.91 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อําเภอพระทองคํา มีผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วย
โรคเบาหวานจํานวน 1,034 คน จําแนกเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 1 จํานวน 13 คน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 1,021 คน
และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถควบคุมน้ําตาลให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมได้จํานวน 806 คน (ร้อยละ 78.94) ไม่
สามารถควบคุ ม น้ํ า ตาลให้ อยู่ ในเกณฑ์ ที่เหมาะสมได้ จํ า นวน
215 คน (ร้อยละ 21.06) (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระ
ทองคํา, 2556)
การดํ าเนิน การดู แลผู้ป่ วยเบาหวาน ได้ จัดให้ บริการ
การซักประวัติ คัดกรองก่อนรับการตรวจจากแพทย์ และนัดมา
รับการรักษาต่อตามนัด และมีการให้คําแนะนําความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน แต่เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับบริการมีจํานวนมากการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานนั้นยังไม่สามารถทําให้ผู้ป่วยมี
ความรู้ การรับรู้ และนําไปปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ข้อมูลทางด้านความรู้ การรับรู้ และ
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การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ที่มารับบริการต่อเนื่อง
ในคลินิกเบาหวานที่โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา จํานวน 50 คน พบว่า ผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 76.00 มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้อง ในเรื่องของการควบคุม
อาหารจํานวน 38 คน (ร้อยละ 76.00) การออกกําลังกาย 18 คน
(ร้อยละ 36.00) การใช้ยา จํานวน 9 คน (ร้อยละ 18.00) และ
จากการสอบถามรายละเอียดถึงสาเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้ ในการดูแ ลตนเองในด้ านการเลื อกรั บประทานอาหาร
การเลือกอาหารแลกเปลี่ยน ปริมาณอาหารที่เหมาะสม ซึ่งทําให้
ผู้ป่วยไม่เข้าใจถึงแนวทางที่นําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินชีวิต
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
โปรแกรมปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลี่ยน
ต่ อ พฤติ ก รรมการควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดของผู้ ป่ ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 โดยได้นําแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้าน
สุ ข ภาพของ Rosenstock และแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมของ
House มาประยุกต์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานได้มีความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีการเลือกอาหารแลกเปลี่ยนได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถปฏิ บั ติ ตั ว ในการดู แ ลตนเองได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง ภายใต้การสนับสนุนข้อมูลและทักษะอย่างเพียงพอ จาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดได้ดียิ่งขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนและมีชีวิตที่
ยืนยาวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนการ
บริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลี่ยนต่อพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง
การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการบริโภคอาหาร และการ
ปฏิบัติตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม ของ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและ
หลังการทดลอง
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ด
(Fasting Blood Sugar; FBS) ของผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
• สมมติฐานของการวิจัย
1. กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
การบริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลี่ยนมีคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ระดับการรับรู้ และระดับการ
ปฏิบัติตนในการดูแลตนเอง เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และ
เพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

ผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นการบริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลีย่ นต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
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2. กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
การบริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลี่ยนมีการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (QuasiExperimental Research) รูปแบบการทดลองแบบสองกลุ่ม
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) คํานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
2σ²(Zα+Zβ)²
n/กลุ่ม =

(µ1-µ2)²

ของอรุณ จิรวัฒน์กุล และคณะ (2551) คํานวณจากค่าเฉลี่ย
คะแนนการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ของผลงานวิจัยวัชรี ผลมาก
(2550) ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 38 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครื่องมื อที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลี่ยน ซึ่งจะมี
สไลด์ประกอบคําบรรยายความรู้เรื่องเบาหวาน อาหารสามสี
เครื่ อ งขยายเสี ย งพร้ อ มอุ ป กรณ์ ค รบชุ ด คอมพิ ว เตอร์
โปรเจคเตอร์ กล้องถ่ายรูป กระดาษ ภาพพลิก ตัวอย่างอาหาร
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ
รายได้ ระยะเวลาการเจ็บป่วย ค่าดัชนีมวลกาย ญาติที่เป็น
เบาหวาน บุคคลที่ดูแลขณะเจ็บป่วย สถานที่รักษาขณะเจ็บป่วย
และสิทธิการรักษาพยาบาล ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การวินิจฉัยโรค การรักษา ภาวะแทรกซ้อน
และการปฏิ บั ติตั วในการดู แ ลสุ ข ภาพของร่ า งกายในด้ า นการ
ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการใช้ยา ส่วนที่ 3 การ
รับรู้ 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยเบาหวาน การรับรู้ความรุนแรงต่อการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยเบาหวาน การรับรู้ประโยชน์ในการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยเบาหวาน การรับรู้อุปสรรคในการบริโภคอาหารของผู้ป่วย
เบาหวาน ส่วนที่ 4 การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารของผู้ป่วย
เบาหวาน และนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
และตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีคุณลักษณะทางประชากร
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน นําผลที่ได้มา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ด้วยการ

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.88
3. แบบบันทึกระดับน้ําตาลในเลือด (Fasting Blood
Sugar; FBS) ของผู้ป่วยเบาหวาน ค่าระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
ที่ได้จากการเจาะหลอดเลือดดําของผู้ป่วย ภายหลังอดอาหาร
อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
การดําเนินการวิจัย
1. ขั้นก่อนการทดลอง ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (Pre-test) ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ในเรื่องเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และ
ตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ําตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าก่อนการ
ทดลอง ในผู้ป่วยทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
2. ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การทดลองกั บ กลุ่ ม ทดลอง
ผู้วิจัยจัดกิจกรรม โดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
และแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการ
บริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ใช้เวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ ซึ่งดําเนิน
กิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี้ สั ป ดาห์ ที่ 1
การให้ ค วามรู้ เ กี่ ยวกั บ
โรคเบาหวาน การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน เกี่ยวกับ
สาเหตุของการเกิดโรค อาการ แนวทางการรักษา ภาวะแทรกซ้อน
และการปฏิบัติตัว การสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยง รับรู้ความ
รุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยการบรรยายประกอบสไลด์
เรื่ อ งอาหารสามสี ปริ ม าณแคลลอรี่ ที่ ไ ด้ รั บ จากอาหารแต่ ล ะ
ประเภท การสาธิตการเลือกอาหารทดแทน การฝึกเลือกอาหาร
ทดแทน จากตัวอย่างอาหาร สะท้อนแนวความคิด ให้ความรู้
เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความรู้ใหม่ และนัดหมายกิจกรรมครั้งต่อไป
สัปดาห์ที่ 2–3, 6-7 การนําแรงสนับสนุนทาง
สังคมเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือ สร้างกําลังใจ เพื่อกระตุ้นเตือน
ให้ ป ฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ ง ติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า นโดยผู้ วิ จั ย ร่ ว มกั บ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ า น โดยให้ สุ ข ศึ ก ษา ให้
กําลังใจ และติดตามการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วม
โปรแกรมสัปดาห์ที่ 4 การสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยง รับรู้ความ
รุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน ดังนี้ การบรรยายเรื่องอาหารสาม
สี ปริมาณแคลลอรี่ ที่ได้รับจากอาหารแต่ละประเภท การสาธิต
การเลือกอาหารแลกเปลี่ยน การฝึกเลือกอาหารแลกเปลี่ยน จาก
ตัวอย่างอาหาร ติดตามผลการดําเนินงาน โดยการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ
10–12 คน อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค หา
แนวทางในการแก้ไข เขียนลงกระดาษส่งตัวแทนนําเสนอ และ
สัปดาห์ที่ 8 การอภิปรายกลุ่มและสรุปผล โดยการแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ 10–12 คน ทําการประเมินผลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริ โ ภคอาหาร เขี ยนลงกระดาษ และส่ ง ตั ว แทนนํ า เสนอ
ผู้ วิจั ยสะท้ อนแนวคิ ด แนวทางการดํ า เนิ น งาน เปิ ด โอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Effects of Dietary Modification Programs by Using Food Exchange for Behavior Control of Blood Sugar Levels in Patients With Type 2 Diabetes Pratongkham District,
Nakhon Ratchasima Province

[16]]
KKU Journal for Public Health Research
Vol. 8 No. 3 July - September 2015
3. ขั้นหลังดําเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการ
ทดลองด้วยแบบสอบถามในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม นํา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรด้วย
สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติ
อนุมาน เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Dependent Sample t-test และ
Independent Sample t-test ตามลําดับ
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไป กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.30 และร้อยละ 81.60
ตามลําดับ กลุ่มทดลองมีอายุระหว่าง 46-50 ปี (ร้อยละ 31.60)
แต่กลุ่มเปรียบเทียบมีอายุระหว่าง 51–55 ปี (ร้อยละ 34.20)
ทั้งสองกลุ่มมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 89.50 และร้อยละ 78.90
ตามลําดับ การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ
86.80 และร้อยละ 78.90 ตามลําดับ อาชีพหลักประกอบอาชีพ
เกษตรกรร้ อ ยละ 71.10 และร้ อ ยละ 56.80 ตามลํ า ดั บ กลุ่ ม
ทดลองมีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1000 ถึง 3000 บาทต่อเดือน
(ร้อยละ 52.60) แต่กลุ่มเปรียบเทียบมีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง
3001 ถึง 6000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 52.60) ทั้งสองกลุ่มมี
ระยะเวลาการเจ็บป่วยอยู่ระหว่าง 6–10 ปี ร้อยละ 55.30 และ
ร้ อ ยละ 60.50 ตามลํ า ดั บ กลุ่ ม ทดลองมี ค่ า ดั ช นี ม วลกายอยู่
ระหว่าง 25.0–29.9 มากที่สุด (ร้อยละ 36.80) แต่กลุ่มเปรียบเทียบ
มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23.0–24.9 มากที่สุด (ร้อยละ
42.10) กลุ่มทดลองมีญาติสายตรงป่วยด้วยโรคเบาหวานมาก
ที่สุด (ร้อยละ 39.45) แต่กลุ่มเปรียบเทียบไม่มีญาติสายตรงป่วย
ด้วยโรคเบาหวานมากที่สุด (ร้อยละ 42.10) และทั้งสองกลุ่มมี
บุคคลดูแลขณะเจ็บป่วยทุกคน รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐหรือ
อนามั ย ทุ ก คน และสิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลใช้ บั ต รประกั น
สุขภาพ (ร้อยละ 100.00)
2. การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู้ เ รื่ อ ง
โรคเบาหวานภายในกลุ่ มและระหว่า งกลุ่ม ก่ อนและหลั งการ
ทดลอง ของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ พบว่ า กลุ่ ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ
กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวานลดลง
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ส่วนการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวานระหว่างกลุ่ม
ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน (p-value>0.05) แต่หลังการ
ทดลองกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรู้ เ รื่ อ งโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกต่างกัน (p-value<
0.05)
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยการ
รับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์และ
การรั บ รู้ อุ ป สรรคของการบริ โ ภคอาหารของผู้ ป่ ว ยเบาหวาน

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ของ
การบริโภคอาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.05) แต่มีการรับรู้อุปสรรคในการบริโภค
อาหารสําหรั บผู้ป่วยเบาหวานลดลงอย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ
(p-value<0.05) และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้ประโยชน์ และ
อุปสรรคในการบริโภคอาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value>0.05)
ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยง
การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรค
ของการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างกลุ่ม ก่อน
การทดลองไม่แตกต่างกัน (p-value>0.05) แต่หลังการทดลอง
การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหาร
สํ า หรั บ ผู้ ป่ ว ยเบาหวานเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บมี ค วาม
แตกต่างกัน (p-value<0.05) แต่มีการรับรู้อุปสรรคในการ
บริโภคอาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานของกลุ่มทดลองลดลงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกต่างกัน (p-value<0.05)
4. การเปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี่ ย การปฏิ บั ติตนใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่า คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานของกลุ่ ม ทดลองหลั ง การทดลองเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยการ
ปฏิ บั ติ ต นในการดู แ ลตนเองของผู้ ป่ ว ยเบาหวานของกลุ่ ม
เปรียบเทียบหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value>0.05) ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตน
ในการดู แ ลตนเองของผู้ ป่ ว ยเบาหวานระหว่ า งกลุ่ ม ก่ อนการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน (p-value>0.05) แต่หลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกต่างกัน (p-value<0.05)
5. การเปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวาน ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ระดับน้ําตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองหลังการทดลองดีขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ในขณะที่ระดับน้ําตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลองดีขึ้น
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value>0.05) เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานระหว่าง
กลุ่ม ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน (p-value>0.05) แต่หลัง
การทดลองระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลอง
ดีขึ้นกว่ากลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกต่างกัน (p-value<0.05)

ผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นการบริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลีย่ นต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
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บทสรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานได้
ดังนี้
1. ความรู้เรื่องโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 พบว่ า ภายหลั ง การทดลอง กลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย
ความรู้ เ รื่ อ งโรคเบาหวานเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ก่ อ นการทดลอง
เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ
(p-value<0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 และ
สามารถอธิบายได้ว่า ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดขึ้น
จากการได้รับความรู้จากการจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนการ
บริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลี่ยน ที่เป็นขั้นตอน และผู้วิจัย
ได้ใช้กลวิธีในการดําเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ระบุสาเหตุ อาการ การวินิจฉัยโรค การรักษา การควบคุม
ป้องกันโรค และการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อภิปรายกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของของ
ธิดา ศิริ (2551) ที่ได้ศึกษาโปรแกรมการสร้างพลังร่วมกับการ
ตั้ ง เป้ า หมายเพื่ อ ปรั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู้ ป่ ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ดีกว่าก่อนทดลอง และระดับน้ําตาลใน
เลือดก่อนอาหารเช้าลดลงมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<.001) และสอดคล้องกับการศึกษา
ของมยุรี สมอาษา (2551) ที่ได้ศึกษารูปแบบการสร้างพลังต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า ภายหลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น
จากก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การ
รับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรคของการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยเบาหวาน หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ ยระดั บ การรั บ รู้ เ พิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ก่ อ นการทดลอง อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 1 ซึงสามารถอธิบายได้ว่า ผลของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เกิดขึ้นจากการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยเบาหวาน จากการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ร่วมกับแนวคิด
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory) โดย
การจั ด กิ จ กรรมสร้ า งการรั บ รู้ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ก ลวิ ธี ใ นการ
ดําเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยเน้นการรับรู้
โอกาสเสี่ ย ง การรั บ รู้ ความรุ น แรง การรั บ รู้ ป ระโยชน์ แ ละ
อุปสรรคในการการบริโภคอาหารของผู้ป่วย อาหารแลกเปลี่ยนที่
เหมาะสมกั บ ผู้ ป่ ว ยเบาหวาน การสาธิ ต การเลื อ กอาหาร
แลกเปลี่ยน การฝึกเลือกอาหารแลกเปลี่ยนด้วยตัวเอง และมี
การแลกเปลี่ยนปะสบการณ์ อภิปรายกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้น
ให้กลุ่มทดลองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทบทวนความรู้
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ส่งผลให้มีการรับรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Becker
(1974) ที่ได้อธิบายไว้ว่าความเชื่อที่บุคคลเป็นผู้ประเมินในด้าน
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความรุนแรงของโรคที่มีต่อร่างกาย ซึ่ง
ก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิต หรือมีผลกระทบต่อบทบาท
ทางสั ง คม รวมถึ ง การรั บ รู้ ป ระโยชน์ หรื อข้ อดี ข้ อเสี ย ในการ
ปฏิบัติให้หายจากการเป็นโรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรค และ
สอดคล้องกับการศึกษาของศรัณยา เพิ่มศิลป์ (2554) ที่ศึกษาผล
ของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลอง มีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของการมีภาวะแทรกซ้อน
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<
0.001) และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
และสอดคล้องกับสุขปราณี นรารมย์ (2552) ได้ศึกษาการ
ประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองใน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินโดยศึกษาความรู้เรื่องโรค การ
รับรู้ความรุนแรงของโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
ตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ขภาพ พฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองและการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม พบว่าหลังการให้
โปรแกรมผู้ ป่ วยกลุ่ ม ทดลองมี ค วามรู้ เ รื่ องโรค การรั บ รู้ ค วาม
รุนแรงของโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองและการ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมดีกว่าก่อนทดลองและดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
3. การปฏิ บั ติ ต นในการดู แ ลตนเองของผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการ
ปฏิบัติตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้น มากกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
น่ า จะเป็ น ผลมาจากการได้ รั บ ความรู้ ข องโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลี่ยน โดยการ
ได้รับความรู้ และการได้ฝึกเลือกอาหารแลกเปลี่ยนด้วยตัวเอง
และมีการแลกเปลี่ยนปะสบการณ์ ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
2 ในกลุ่มทดลองมีความรู้และมีการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองที่
ถูกต้องมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของพัสตราภรณ์ แย้มเม่น
(2554) ที่ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดย
ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ําหนักของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีความรู้ การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การ
ปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001) และมีการ
ปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมสูงกว่ากลุ่ม
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เปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001)
4. ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อดของผู้ ป่ วยเบาหวาน หลั ง
การทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง มีระดับน้ําตาลในเลือดดีกว่าก่อน
ทดลองและดี ก ว่ า กลุ่ มเปรี ยบเที ยบ อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ
(p<0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า น่าจะเป็นผลมาจากการนําแนวคิดแบบแผนความ
เชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพและแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมาประยุ ก ต์ ม า
ประยุกต์ใช้กิจกรรม โดยการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน อาหาร
สําหรับผู้ป่วยเบาหวาน อาหารแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
เบาหวาน การสาธิตการเลือกอาหารแลกเปลี่ยน การฝึกเลือก
อาหารแลกเปลี่ยนด้วยตัวเอง และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
อภิ ป รายกลุ่ ม และมี ก ารติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า นโดยผู้ วิ จั ย ร่ ว มกั บ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในกลุ่มทดลองมีความรู้และมีการปฏิบัติตนในการดูแล
ตนเองที่ถูกต้องมากขึ้น และส่งผลให้มีระดับน้ําตาลในเลือดดีกว่า
ก่อนทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับธิดา ศิริ
(2551) ที่ได้ศึกษาโปรแกรมการสร้างพลังร่วมกับการตั้งเป้าหมาย
เพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้ การรับรู้ความสมารถในการดูแลตนเองดีกว่าก่อนทดลอง
และระดับน้ําตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าลดลงมากกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<.001) และ
สอดคล้องกับพจนารถ ดวงคําน้อย (2550) ได้ศึกษาการจัด
โปรแกรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
ศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลไชยบุรี อําเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน
53 คน เลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 26 คน และ
กลุ่มควบคุม 27 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนตามโปรแกรมที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3 เดือน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และ
เครื่องตรวจน้ําตาลอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย หลังการทดลอง
ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นจากก่อนทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าโปรแกรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โดยการประยุกต์ทฤษฎีการดูแล
ตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการจัดการ มีผลทําให้ผู้ป่วย

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558
เบาหวาน มีความรู้ การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ดีขึ้น และส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง
ทั้งนี้สรุปได้ว่า โปรแกรมการปรับเปลี่ยนการบริโภค
อาหารโดยใช้อาหารแลกเปลี่ยนต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ําตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถ
เสริมสร้างความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การ
รั บ รู้ ป ระโยชน์ และการปฏิ บั ติ ต นในการดู แ ลตนเองเพิ่ ม ขึ้ น
ภายหลังการทดลอง การรับรู้อุปสรรคของการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยเบาหวาน และระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
ลดลงภายหลังการทดลอง
ข้อเสนอแนะหรือการนําไปใช้ประโยชน์
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ การที่จะ
ทําให้ผู้เข้าร่วมทดลองมีความสนในในการเรียนรู้ และเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงต้ อ งมี ก ารสาธิ ต การฝึ ก ด้ ว ยตั ว เอง และมี ก าร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นเวลา จึ ง ควรเพิ่ ม
ระยะเวลาในการศึกษา และมีการติดตามวัดผลหลังหยุดกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาแนวทางในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อันจะนําไปสู่การควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จี
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แนะนําแก้ไขเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องจนเกิด
ความสํ า เร็ จ ขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ค ณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
ก่อนทดลอง (n=38)
หลังทดลอง (n=38)
Mean
S.D.
t
p-value
Mean
S.D.
t
กลุ่มทดลอง
0.58
0.08
0.00
1.000
0.83
0.04
7.52
กลุ่มเปรียบเทียบ
0.58
0.08
0.64
0.08
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

p-value
.001*

ตารางที่ 2

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้เรื่องการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
(n=38)
การรับรู้
ก่อนทดลอง (n=38)
หลังทดลอง (n=38)
Mean
S.D.
t
p-value
Mean
S.D.
t
p-value
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการบริโภคอาหาร
กลุ่มทดลอง
1.87
0.17
-0.03
.970
2.18
0.10
3.36
.010
กลุ่มเปรียบเทียบ
1.88
0.14
1.87
0.17
การรับรู้ความรุนแรงต่อการบริโภคอาหาร
กลุ่มทดลอง
1.96
0.04
-0.37
.718
2.30
0.03
13.53
.001*
กลุ่มเปรียบเทียบ
1.97
0.04
1.96
0.04
การรับรู้ประโยชน์ต่อการบริโภคอาหาร
กลุ่มทดลอง
1.87
0.15
-0.20
.844
2.16
0.11
3.44
.009
กลุ่มเปรียบเทียบ
1.89
0.12
1.87
0.15
การรับรู้อุปสรรคต่อการบริโภคอาหาร
กลุ่มทดลอง
2.17
0.07
-0.30
.769
1.82
0.15
4.59
.004
กลุ่มเปรียบเทียบ
1.84
0.13
1.82
0.15
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2558

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
การปฏิบัติตนในการดูแล
ก่อนทดลอง (n=38)
หลังทดลอง (n=38)
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
Mean
S.D.
t
p-value
Mean
S.D.
t
p-value
กลุ่มทดลอง
1.69
0.15
-1.08
.294
2.27
0.06
12.57
.001*
กลุ่มเปรียบเทียบ
1.76
0.14
1.74
0.11
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
ระดับน้ําตาลในเลือดของ
ก่อนทดลอง (n=38)
หลังทดลอง (n=38)
ผู้ป่วยเบาหวาน
Mean
SD
t
p-value
Mean
SD
t
กลุ่มทดลอง
1.63
0.48
0.69
.490
2.47
0.76
-5.89
กลุ่มเปรียบเทียบ
1.55
0.50
1.60
0.49
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

p-value
.001*

ผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นการบริโภคอาหารโดยใช้อาหารแลกเปลีย่ นต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

