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บทคัดย่อ
โรคเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังซึงนาไปสู่ การ
ตาบอด ไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดสมอง และทาให้ชีวิตในที่สุด ดังนั้นการป้องกันโรคเบาหวานจึง
เป็นแนวทางที่ดีที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานควรมีการป้องกันอย่างเร่งด่วนเพราะพวก
เขามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่ากลุ่มอื่น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยการประยุกต์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อ
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปานเจริญ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนน
อุดม อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อายุ ระหว่าง 35-59 ปี จานวน 70 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 35 คน โดยกลุ่มทดลองอยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปานเจริญ กลุ่มเปรีย บเทีย บอยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้า นโนนอุด ม กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมพั ฒนาพฤติ ก รรม
สุขภาพโดยการประยุกต์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานจากผู้วิจัย ประกอบ ด้วย
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายประกอบสื่อ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การใช้
YouTube การใช้ Application line การพัฒนาทัก ษะการตัดสินใจ การร่วมกันวางแผนการลด
ระดับน้าตาลในเลือด การสาธิตอาหารป้องกันโรคเบาหวาน และฝึกปฏิบัติการออกกาลังกาย กลุ่ม
เปรีย บเทีย บได้รับกิ จ กรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพต าบลบ้ านโนนอุ ดม ระยะเวลาจัด
กิจกรรม 12 สัปดาห์ การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงสถิติพรรณนา และทดสอบความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มด้วย Independent
t-test และภายในกลุ่ม ด้วย Paired-t test โดย กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การจัดการ
ตนเอง และ พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและก่อนการทดลอง
อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ข้อเสนอแนะ ควรนาการประยุก ต์ความรอบรู้ ด้ า น
สุขภาพไปพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังอื่นๆ
คาสาคัญ: กลุ่มเสี่ยงโรคเบำหวำน, ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ, กำรใช้ YouTube, Application Line
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Abstract
Diabetes in Thailand is increasing rapidly. Diabetes is a chronic disease which
leads to blindness, kidney failure, heart attack, stroke etc. and died finally. Therefore,
diabetes prevention is the best way. Especially the risk group for diabetes should be
urgently protected because they are more likely to have diabetes than other groups.
This research is research Quasi-experimental with objects to study the effects of the
health behavior development program by applying health literacy to prevent type
2 diabetes in risk groups. The samples were risk groups in the area of Ban Pancharoen
Health Promoting Hospital and Ban Non Udom Health Promoting Hospital. Wanon
Niwat District Sakon Nakhon Province, and aged between 35-59 years, of 70 people,
and they were divided into 2 groups. The experimental group and the comparison
group, 35 people in each group, the experimental group is under the responsibility
of the Health Promotion Hospital, Ban Pan Charoen. The comparison group is under
the responsibility of Ban Non Udom Health Promoting Hospital. The experimental
group received the health behavior development program by applying health
knowledge to prevent diabetes from the researcher, consisting of activities such as
media lectures. Accessing diabetes-related resources, using YouTube, using application
lines, developing decision-making skills Joint planning to reduce blood sugar levels
Food demonstration to prevent diabetes and practice exercise. The comparison
group received activities from Ban Non Udom Sub-District Health Promotion Hospital.
The duration of the activity was 12 weeks. Data collection using questionnaire and
data analysis record form. General information uses descriptive statistical statistics.
And test for differences Between groups too Independent-t test and within the group
using Paired-t test with the statistical significance level of 0.05.
The results showed that after the experiment, the experimental group had
an average score of knowledge and understanding. Access to information about
diabetes. Media literacy Communication skills, Decision making skills, Self-management,
and health behavior for diabetes prevention more than the before the experiment
and comparison group with statistical significance (p<0.05). Suggestions should be
applied to apply health literacy to develop behaviors to prevent other chronic
diseases. The results showed that after the experiment, the experimental group had
mean score of cognitive about diabetes, access to information, media literacy
communication skills, decision skills, self-management, and behavior for preventing
diabetes more than the comparison group and before the experiment with statistical
significance (p<0.05).
Suggestions: Should apply Health literacy for behavior modification to prevent
other chronic diseases.
Keywords: Risk Group of Diabetes, Health Literacy, You Tube, Application Line
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บทนา
โรคเบาหวานเป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ พ บมากเพิ่ ม ขึ้น
อย่ า งรวดเร็ ว จากการศึ ก ษาขององค์ ก ารอนามั ย โลก
พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานในปี 1980 จานวน 108 ล้านคน
(ร้อยละ 4.7) และในปี 2014 มีผู้ป่วยเบาหวานจานวน
422 ล้ านคน (ร้ อยละ 8.5) ถ้าผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานเป็น
เวลานาน จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวาย และ
หัวใจเต้นผิดจังหวะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ระบบการไหลเวียน
เลือดมีการทางานลดลง ระบบประสาทเสื่อม ภาวะไตวาย
ภาวะเท้าติดเชื้อนาไปสู่การตัดแขนขา ภาวะตาบอด และ
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น การประมาณการการตาย
จากโรคเบาหวานในประชากรทั่วโลกในปี 2015 พบว่า
ตายจากโรคเบาหวานโดยตรง 1.6 ล้านคน และเสียชีวิต
มีจากสาเหตุภาวะน้าตาลในเลือดสูง 2.2 ล้านคน (World
Health Organization [WHO], 2017) การป้องกันหรือ
ชะลอโรคเบาหวานโยการ การควบคุมน้าหนักร่างกายให้
อยู่ในระดับปกติ ออกกาลังกายอย่างน้อย 30 นาทีเกือบ
ทุกวัน การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารหวาน และไขมันอิ่มตัว การไม่สูบบุหรี่
การไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (WHO, 2018)
ประเทศไทย ปี 2560 เมื่อพิจารณาตามรายภาค
พบว่าภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อมีผู้ ป่ ว ยเบาหวานมาก
ที่สุ ด ร้ อยละ 38.16 รองลงมาภาคกลางร้ อยละ 35.36
ภาคเหนือ ร้อยละ 34.64 ภาคใต้ ร้อยละ 31.86 และภาค
ตะวันออก ร้อยละ 31.67 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าอัตรา
ป่วยโรคเบาหวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าระดับ
ประเทศ เมื่อพิจารณาตามเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่าเขต 7 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากที่สุดเขต 7 ร้อยละ
41.60 รองลงมา เขต 8 ร้อยละ 40.02 จากการคัดกรอง
โรคเบาหวานเขต 8 พบว่า จังหวัดสกลนคร มีกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 10.38 รองลงมาคื อ
จังหวัดนครพนม ร้อยละ 8.12 และจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ
7.51 ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
มากที่สุดของจังหวัดสกลนคร คืออาเภอ วานรนิวาสร้อย
ละ 14.68 อย่ างไรก็ดี ถ้าแยกตามเขตรั บ ผิ ดชอบของ
สถานบริการพบว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
ปานเจริญมีกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน มากที่สุดร้อยละ 11.45
(กระทรวงสาธารณสุข, 2560) แนวทางปรับพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน โดยแนวคิดการพัฒนา
ความรอบรู้ทางสุขภาพมีแนวคิดว่า ความรู้ด้านสุขภาพ
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และการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
กับผู้ป่วยรวมทั้งประชาชน โดยการสร้างส่งเสริมและการ
ดูแลสุขภาพ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การใช้เครื่องมือ
สื่อสาร และการวิจัยสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อ
ค้นหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาสุขภาพและ
การดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยและประชาชน (Office of
Disease prevention and Health promotion [ODPHP],
2020) ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาแนวคิดดังกล่ าวไปจัดกิจกรรม
เพื่อป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่ มเสี่ ย ง นอกจากนี้จ าก
แนวคิดความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ หมายถึง การที่บุคลมี
ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ การมีความสามารถ มีทักษะในในการสื่อสาร
การตั ด สิ น ใจ และการจั ด การตนเองท าให้ มี สุ ข ภาพดี
(WHO, 2013) นอกจากนี้ พรวิจิตร ปานนาค, สุทธีพร
มูลศาสตร์, & เชษฐา แก้วพรม (2560) ได้ศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการพั ฒ นาความฉลาดทางสุ ข ภาพของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
ไม่ได้ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม ได้แก่ 1) พัฒนาทักษะ
ด้านความเข้าใจข้อมูลที่เป็นตัว อักษร 2) พัฒนาทักษะ
การสื่อสารทางสุขภาพ 3) การติดตามเยี่ยมบ้าน ผลการ
ทดลองพบว่า ลุ่มทดลองมีคะแนนความฉลาดทางสุขภาพ
ความมั่นใจในการจัดการตนเอง และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรีย บเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และมีระดับน้าตาลในกระแสเลือดต่ากว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและต่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาแนวคิด
ความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ มาใช้ในการพัฒ นาพฤติกรรม
สุ ข ภาพโดยการประยุ ก ต์ ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
ปานเจริญ อาเภอวานรนิวาส โดยจัดจัดกิจกรรม 1) พัฒนา
การเข้าถึงข้อมูลปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน 2) พัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวาน 3) พัฒนา
การรู้เท่าทันสื่อ 4) พัฒนาทักษะการสื่อสาร 5) พัฒนา
ทักษะการตัดสินใจ 6) พัฒนาการจัดการตนเองในการ
ป้องกันโรคเบาหวานเพื่อลดปัญหาโรคบาหวาน จังหวัด
สกลนครต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมพั ฒ นาพฤติ ก รรม
สุ ข ภาพโดยการประยุ ก ต์ ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเขต
รั บ ผิ ดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้าน
ปานเจริญอาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
สมมติฐาน
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรม และมีค่าเฉลี่ ย คะแนนพฤติกรรมด้านต่างๆ
มากกว่า ก่อนทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ดังนี้
1) การเข้าถึงข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
2) เข้าใจปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน
3) การรู้เท่าทันสื่อปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
4) ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกันโรค
เบาหวาน
5) ทักษะการตัดสินใจเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
6) การจัดการตนเองเพื่อการป้องกันโรคเบาหวาน
7) พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน
8) ระดับน้าตาลในเลือดในกลุ่มทดลองลดลง
วิธีดาเนินการวิจัย
• รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
(Two-group pre-test post-test design)
• ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปานเจริญ และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้าน
โนนอุดม อาเภอวานรนิวาส จานวน 570 คน กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จานวน 70 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง (อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้ านปานเจริ ญ) จ านวน 35 คน
และกลุ่มเปรียบเทียบ (อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนอุดม)จานวน 35 คน โดย
กาหนดเกณฑ์คัดเข้าได้แก่ 1) ไม่ป่วยด้วยโรคอื่นๆ 2) ไม่อยู่
ในภาวะตั้งครรภ์ 3) สมัครใจและยินดีเข้าร่วมโปรแกรม
4) ไม่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563

5) มีมือถือแบบ Smart Phone 7) สามารถสื่อสารได้
หมายเหตุ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การรั บรอง
จริยธรรมในการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE622060
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
• เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 อย่างคือ
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยการประยุกต์ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการประยุกต์
ใช้ ท ฤษฎี ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ (Health literacy)
ประกอบด้ว ยกิจกรรมต่าง ได้แก่ 1) พัฒ นาการเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 2) พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ (Cognitive) เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และการป้ อ งกั น 3) พั ฒ นาการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ (Media
literacy) เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและการ
ป้องกัน 4) พัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication
skill) ในการป้องกันโรคเบาหวาน 5) พัฒนาทักษะการ
ตัดสินใจ (Decision skill) ในการป้องกันโรคเบาหวาน
6) พั ฒ นาการจั ด การตนเอง (Self-management) ใน
การป้องกันโรคเบาหวาน
2) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบสอบถามซึ่ง ประกอบด้ว ย 8 ส่ ว น ดังนี้ ส่ ว นที่ 1
สอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้ าใจเพื่ อป้ องกั นโรคเบาหวาน ส่ ว นที่ 3
สอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกัน
โรคเบาหวาน ส่วนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับการรู้ เท่าทันสื่อ
เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ส่ ว นที่ 5 สอบถามเกี่ ย วกั บ
ทั กษะการสื่ อสาร เพื่ อป้ องกั นโรคเบาหวาน ส่ วนที่ 6
สอบถามเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
เบาหวาน ส่วนที่ 7 สอบถามเกี่ยวกับการจัดการตนเอง
เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ส่ ว นที่ 8 สอบถามเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน ส่วนที่ 9 เป็นแบบ
บันทึกระดับน้าตาลในเลือด ก่อนและหลังทดลอง การ
ทดสอบเครื่องมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านทดสอบความ
ตรงในเนื้อหา และทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าความ
เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง สั ม ป ระ สิ ท ธิ์ แ อ ลฟ า ข อ ง ค รอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) กาหนดค่าความ
เชื่อมั่นค่า (reliability) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของความรู้ควาเข้าใจ เท่ากับ 0.74 การเข้าถึง
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ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวานเท่ากับ 0.89 การ
รู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวานเท่ากับ 0.90
ทั ก ษะการสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรคเบาหวาน
เท่ากับ 0.92 ทักษะการตัด สิ น ใจเกี่ย วกับ การป้ อ งกั น
โรคเบาหวาน 0.80 ทักษะการจัดการตน เองเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเบาหวานเท่ากับ 0.80 พฤติกรรมการป้องกัน
เบาหวานเท่ากับ 0.75
• การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย 12 สัปดาห์ โดยกลุ่ม
ทดลองจะได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย
การประยุ ก ต์ ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
เบาหวานชนิดที่ 2 จากผู้วิจัย ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับ
จากเจ้าหน้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนน
อุดม กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมซึง่ มีกิจกรรม ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมกลุ่ มสั มพัน ธ์ จั ดทา Line
Group ซึ่งเป็นไลน์กลุ่มปิด “เดื่อศรีคันไชยต้านภัยเบาหวาน”
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสาร และ
ความรู้ เกี่ย วกับ ปั จ จั ย เสี่ ย งของโรคเบาหวาน และการ
ป้องกันโรคเบาหวาน ให้กลุ่มทดลองเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
ผ่านทาง Line
สั ปดาห์ ที่ 2 จั ดกิ จกรรมผ่ านกลุ่ ม line ครั้ งที่ 1
กลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบ
ของโรคเบาหวานต่อสุขภาพและถาม-ตอบทาง Application
line
สัปดาห์ที่ 3-4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
สุขภาพ ด้วยการฝึกปฏิบัติ การเผยแพร่ ข้อมูลผ่า นทาง
Social media ได้แก่ Application Line และ Youtube
และการสาธิตอาหารทางเลือกสาหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
การเลือกซื้ออาหารในการควบคุมระดับน้าตาล มอบหมาย
ให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานจดบันทึกพฤติกรรมลงในสมุดคู่มือ
ประจาตัว ได้แก่ การบริโภคอาหารและออกกาลังกายทุกวัน
สัปดาห์ที่ 5-6 กิจกรรมบทบาทสมมติและอภิปราย
กลุ่ม โดยจาลองสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ การจัดกิจกรรรมการออกกาลัง
กายแบบแอโรบิค เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนเสนอความ
คิดเห็นในการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยตอบข้อสงสัย
สั ป ดาห์ ที่ 7-8 กลุ่ ม ร่ ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
ประโยชน์จากการร่ว มกิจ กรรมในครั้ งนี้ เปิดโอกาสให้
สมาชิ ก ทุ ก คนแลกเปลี่ ย นวามคิ ด เห็ น ในการปฏิ บั ติ
กิจกรรม และสรุปแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด
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สัปดาห์ที่ 8-10 การทากิจกรรมผ่านกลุ่ม Line
ครั้งที่ 4 ผู้วิจัยสร้างกระทู้นาเสนอตัวอย่างการโฆษณา
สิ นค้าเกี่ยวการป้ องกัน เบาหวาน การรักษาเบาหวาน
และให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานร่วมวิเคราะห์ อภิปราย และ
สรุปแนวทางการปฏิบัติ
สั ปดาห์ ที่ 11-12 ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออก
ก าลั ง กาย อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ จ ากการร่ ว ม
กิจกรรมในครั้งนี้
• การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป STATA Version 11 กาหนดนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
1) อธิ บ ายข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ างด้ว ย
การแจกแจงความถี่ จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่า สุดและค่าสูงสุด
2) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
คะแนนภายในกลุ่ มทดลองและกลุ่ มเปรียบเทีย บก่ อ น
และหลั ง การทดลอง ด้ ว ยสถิ ติ Paired-t test และค่ า
ความเชื่อมั่น 95%CI และ เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่ า เฉลี่ ย คะแนนระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลั ง การทดลอง ด้ ว ยสถิ ติ
Independent -t test และค่าความเชื่อมั่น 95%CI
ผลการวิจัย
• ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 68.57 และ 62.86 ตามลาดับ อายุมาก
ที่สุด กลุ่มทดลอง อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 42.86
ส่ ว นกลุ่ มเปรียบเทียบ อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ
51.43 ดัชนีมวลกาย (BMI=kg/m2) กลุ่มทดลองมากที่สุด
ตัวอยู่ในช่วง 23–24.9 และ 25 ขึ้นไปร้อยละ 40 ส่วน
กลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่ BMI ตั้งแต่ 25 ขึ้นไปร้อยละ
60 สถานสมรสภาพส่วนใหญ่ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ สถานภาพคู่ ร้ อยละ 71.43 และ 88.57
ตามลาดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 48.57 และ 82.86 คามลาดับ อาชีพส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 65.71 แล 88.57 ตามลาดับ
รายได้ในครอบครัวเพียงพอกับรายจ่าย ร้อยละ 51.43 และ
48.57 ตามลาดับ มีสิทธิการรักษาส่วนใหญ่ มีสิทธิบัตรทอง
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ทั้ง 2 กลุ่ม ร้อยล 100 และ 97.14 ตามลาดับ ทั้ง 2 กลุ่ม
ส่วนใหญ่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 68.57
และ 57.14 ตามลาดับ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
• ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบ
รู้ด้านสุขภาพฯ พฤติกรรม
ผลการวิเคราะห์พบว่าหลังทดลอง กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยคะแนน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มากกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 1) การ
เข้าถึงข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 2) ความเข้าใจ
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 3) การรู้เท่าทันสื่อปัจจัยเสี่ยง
โรคเบาหวาน 4) ทักษะการสื่ อสารปั จ จั ย เสี่ ยงต่ อ โรค
เบาหวาน 5) ทักษะการตัดสินใจเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
6) การจัดการตนเองเพื่อการป้องกันโรคเบาหวาน
7) พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคเบาหวาน มากกว่ า ก่ อน
ทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value<0.001) และน้ าตาลลดลงกว่ า ก่ อ นทดลอง
และน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value<0.001) ดั ง รายละเอี ย ดแสดงในตารางที่ 2
และ 3
บทสรุปและอภิปรายผล
จากผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
โดยการประยุ ก ต์ ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ ป้ อ งกั น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้ า นปานเจริ ญ
พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น
ดังต่อไปนี้
สมมติ ฐานข้อ 1) ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน การเข้าถึงข้อมูลปัจจัยเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน มากกว่าก่อนการทดลอง และกลุ่ม
เปรียบเทียบ ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนน การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ปั จ จั ย เสี่ ย งต่อ โรคเบาหวาน
มากกว่าก่อนการทดลอง และกลุ่ มเปรี ย บเทียบ อย่าง
นัยสาคัญทางสถิติ (P-value<0.001, 95% CI=0.26 to
0.94 และ P-value<0.001, 95% CI=1.07 to 3.50
ตามลาดับ) ซึ่งผลของการเปลี่ยนนี้เกิดจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับกิจกรรมของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย
การประยุ ก ต์ ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ ป้ อ งกั น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ยงโรคเบาหวาน และการป้องกัน การใช้ YouTube
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และ Application line group เป็นไปตามแนวคิดของ
Sorensen et al. (2012) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า ความรอบรู้
ด้านสุขภาพนั้นเชื่อมโยงกับการรู้หนังสือและสร้างความรู้
แรงจู ง ใจ และความสามารถในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า น
สุ ขภาพ การทาความเข้าใจประเมินและใช้ข้ อมู ล ด้ า น
สุ ข ภาพเพื่ อ การตั ด สิ น และตั ด สิ น ใจในชี วิ ต ประจ าวั น
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคและการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตในช่วงชีวิต
สอดคล้ องกับงานวิจัยของพรวิจิตร ปานนาค, สุ ทธีพร
มูลศาสตร์, & เชษฐา แก้วพรม (2562) ได้ศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการพั ฒ นาความฉลาดทางสุ ข ภาพของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
ไม่ได้ ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่าหลังการทดลองกลุ่ มทดลองมีการแสวงหาข้ อ มูล
เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P-value<0.001)
สมมติฐานข้อ 2) กลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนน ความรู้
ความเข้า ใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากกว่า ก่อนการ
ทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่า เฉลี่ ยคะแนน ความรู้ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
โรคเบาหวาน อย่างนัยสาคัญทางสถิติ (P-value<0.001,
95% CI=0.18 to 0.50 และ P-value<0.001, 95% CI=
1.21 to 2.68 ตามลาดับ) ซึ่งผลของการมีความรู้เข้าใจ
มากขึ้ น นี้ เกิ ด จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ กิ จ กรรมของ
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยการประยุกต์ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่
การบรรยายประกอบสื่อการใช้ YouTube และ Application
line group การอภิปรายกลุ่ ม เป็นไปตามแนวคิดของ
เป็นไปตามแนวคิดของ Edgar (1969 อ้างถึงใน Master,
2013) ได้อธิบายว่า การเลือกวิธีการเรียนการสอนเป็นสิ่ง
ส าคั ญ ที่ ต้ อ งห้ ผู เ รี ย นเข้ า ร่ ว มกระบวนการเรี ย นรู้ จ ะ
เข้มแข็งขึ้น โดยใช้เทคนิค “action-learning” ส่งผลให้
สามารถได้เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้รับรู้พื้นฐานทางประสาท
สัมผัสทั้ง 5 คือ การได้เห็น การได้ฟัง การได้สัมผัส การ
ร่วมคิด การได้ปฏิบัติ ละการมีปฏิสัมพันธ์กัน ตลอดจน
จัดประสบการณ์ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตจริง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Islam et al.
(2014) ได้จัดโครงการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชนซิกซ์
อาเซียนอินเดีย นครนิว ยอร์ก: กรณีศึกษา (Diabetes
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prevention in the New York City Sikh Asian Indian
Community: A pilot study) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ชาว
อินเดียนับถือลั ทธิซิกซ์ จานวน 108 คน แบ่งเป็น กลุ่ ม
ทดลองจานวน 59 คน กลุ่ มเปรียบเทียบจานวน 49 คน
กลุ่ มทดลองได้รั บ กิจ กรรม การให้ ความรู้ เกี่ย วกับ การ
ป้องกันโรคเบาหวาน การโภชนาการ การออกกาลังกาย
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือด
หั ว ใจอื่ น ๆ การคลายเครี ย ด การอภิ ป รายกลุ่ ม การ
ดาเนินการใช้เวลา 6 เดือน หลังการทดลองพบว่ากลุ่ม
ตัว อย่ างมีคะแนนความรู้ ความรู้ เกี่ย วกับ โรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้น และของวีณา เที่ยงธรรม และคณะ (2554) ได้
ศึ ก ษาโปรแกรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพส าหรั บ ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาล
ในเลือด หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สูงกว่า
ก่อนทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P-value<0.001)
สมมติ ฐานข้อ 3) ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน การรู้เท่าทันสื่อเพื่อป้องกัน
โรคเบาหวานมากกว่ า ก่ อ นการทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลของกลุ่ ม ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการรู้เท่าทันสื่อเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
มากกว่ า ก่ อ นการทดลอง และกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติ (P-value<0.001, 95% CI=0.26 to
0.94 และ P-value<0.001, 95% CI=1.07 to 3.50
ตามลาดับ) ซึ่งผลของการเปลี่ยนซึ่ งผลของการเปลี่ ยน
แปลงพฤติ ก รรมดี ขึ้ น นี้ เกิ ด จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ
กิจกรรมของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยการ
ประยุกต์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ได้แก่ การบรรยายประกอบสื่อ การใช้ YouTube
และ Application line group การค้ น หาข้ อ มู ล จาก
YouTube และ Application line group และเจ้าหน้าที่
ทางสาธารณสุข การอภิปรายกลุ่มการวิเคราะห์การโฆษณา
จากสื่ อ การโฆษณาอาหารเสริ มป้ อ งกัน โรคเบาหวาน
เป็ น ไปตามแนวคิ ด ของ Sorensen et al. (2012) ได้
อธิบายไว้ว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพนั้นเชื่อมโยงกับการรู้
หนังสือและสร้างความรู้แรงจูงใจ และความสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ การทาความเข้าใจประเมิน
และใช้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการตัดสินและตัดสินใจใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการป้องกันโรค
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และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในช่วงชีวิต และการศึกษาของสุภาพ พุทธปัญโญ,
นิจฉรา ทูลธรรม, & นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ (2559) ได้ศึกษา
ประสิ ทธิผ ลของโปรแกรมพัฒ นาพฤติกรรมสุขภาพต่อ
ความฉลาดทางสุขภาพ พฤติกรรมการลดน้าหนัก และ
น้าหนักของบุคลากรที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 38 คน
กิจกรรมประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมความ
ฉลาดทางสุขภาพ กิจกรรมบุคคลต้นแบบลดพุงลดอ้วน
กิจกรรมเทคนิคการสนทนาแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมการ
สนับสนุนร่วมใส่ใจลดหุ่น และกิจกรรมไลน์กลุ่ม (Line
group) ผลลั พ ธ์ พ บว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนน
ความฉลาดทางสุขภาพ การสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P-value<0.001)
สมมติฐานข้อ 4) ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน ทักษะการสื่อสารเพื่อป้องกัน
โรคเบาหวานมากกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลของกลุ่ ม ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการสื่อสารเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
มากขึ้ น กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P-value<0.001, 95% CI=0.75 to 1.68 และ P-value<
0.001, 95% CI=0.78 to 3.74 ตามล าดับ) การที่กลุ่ ม
ทดลองมีทักษะดีขึ้นนี้ เกิดจากกลุ่มตัวอย่างได้รับกิจกรรม
ของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยการประยุกต์
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ได้แก่ การบรรยายประกอบสื่อ การใช้ YouTube และ
Application line group การให้สมาชิกกลุ่มแสดงความ
คิดเห็นทาง Application line การประชุมกลุ่มผล/ปัญหา
การสื่ อสารทาง Application line เป็นไปตามแนวคิ ด
ของ Sorensen (2012) ได้อธิบายไว้ว่า การสื่อสารเป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดผ่านการพูด การสื่อสารเกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่นาเข้า ทักษะการสื่อสารที่สาคัญคือการอ่านด้วย
ความเข้าใจนาเสนอความคิดในการเขียนการพูดเพื่อให้
ผู้อื่นสามารถฟังอย่างเข้าใจ สอดกับการศึกษาของ Block
et al. (2015) ได้จัดโปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานและ
การลดน้าหนักด้วยการปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติทาง
อีเมล์ เว็บและโทรศัพท์มือถือในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน:
แ บ บ RCT (Diabetes prevention and weight loss
with a fully automated behavioral intervention
by email, web, and mobile phone: A randomized
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controlled trial among persons with prediabetes)
กลุ่มตัวอย่าง 339 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มทดลอง
จานวน 163 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจานวน 176 คน
พบว่ากลุ่ มทดลองมีการเปลี่ ย นแปลงทางคลิ นิก ได้แก่
น้าหนักตัว ดัชนีมวลกาย (BMI) รอบเอว, ไตรกลีเซอไรด์
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติ ฐานข้อ 5) ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน ทักษะการตัดสินใจป้องกัน
โรคเบาหวานมากกว่ า ก่ อ นการทดลอง และกลุ่ ม
เปรียบเทียบ
จากผลการศึกษาพบว่าหลังทดลองกลุ่มทดลอง
มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนทั ก ษะการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
เบาหวานมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างนัยสาคัญทางสถิติ (P-value<0.001, 95% CI= 0.59
to 1.649 และ P-value=0.002, 95% CI=0.67 to 2.93
ตามล าดั บ ) การที่ ก ลุ่ ม ทดลองมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการ
ตัดสินใจในการป้องกันโรคเบาหวานดีขึ้นเนื่องจากได้รับ
โปรแกรมส่ งเสริ ม ความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพเพื่ อป้ อ งกั น
โรคเบาหวาน โดยได้รับกิจกรรมที่กลุ่มร่วมกันวางแผน
เพื่อลดระดับน้าตาลในเลือด ได้แก่ การควบคุมอาหาร
การออกก าลั ง กายสม่ าเสมอ (เกื อ บทุ ก วั น ) การแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ที่ควบคุมน้าตาลในเลือดได้เป็นไป
ตามแนวคิดของความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพ มีการระบุแหล่ งข้อมูลที่เป็ น ไปได้ มีทักษะใน
การประเมินคุณภาพของข้อมูล และมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ มีความเข้าใจข้อมูลและทาให้มีการตัดสินใจ
ทาให้สุขภาพที่ดี (Medical Library Association, 1999)
เป็นไปตามแนวคิดของ Sorensen (2012) ได้อธิบายว่า
การจัดการตนเองรวมถึงการตัดสินใจและการกระทาของ
แต่ละบุคคลเพื่อปรับปรุงสุขภาพ ดังนั้นการจัดการตนเอง
จึ งแสดงถึงทักษะการรู้ คิ ดและความรอบรู้ ขั้นสู ง (เช่น
การแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจ) ซึ่งรวมถึงทักษะ
ทางสั ง คมที่ ใ ช้ ใ นการเพิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่
พิจารณาข้อมูลและความหมายจากรูปแบบการสื่อสารที่
แตกต่ า งกั น น าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจในการเปลี่ ย นแปลง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Fitzpatrick et al. (2016)
ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการตัดสินใจ (ให้ความรู้เรื่อง
การตัดสินใจสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกวัน) วิธีการ
จัดส่งโปรแกรมต่อผลลั พธ์ทางคลินิ กและพฤติกรรมใน
ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิด
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ที่ 2: การทดลองแบบสุ่ม (Effect of DECIDE (Decisionmaking education for choices in diabetes everyday)
program delivery modalities on clinical and
behavioral outcomes in urban African Americans
with type 2 diabetes: A randomized trial) ระย ะ
ดาเนินการ 18-20 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 182 คน
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (DECIDE self-study) ศึกษาด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการดูแลตนเองและปฏิบัติตามสมุดงาน
กลุ่มที่ 2 (DECIDE Individual) ตัดสินใจทีละคน ผู้เข้าร่วม
ได้รับการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวกับผู้วิจัยและได้รับการ
ฝึกแก้ปัญหา กลุ่มที่ 3 (DECIDE Group) มีการตัดสินใจ
เป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 8-10 คน กลุ่มที่ 4 (Enhanced
usual care) ได้รับกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ในคลินิกตามปกติ
ผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่ 2 (DECIDE Individual) สามารถ
การแก้ปัญหาได้มากที่สุด (P<0.001)
สมมติฐานข้อ 6) ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน ทักษะการจัดการตนเองเพื่อ
ป้องกัน โรคเบาหวาน มากกว่า ก่อนการทดลอง และ
กลุ่มเปรียบเทียบ
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลของกลุ่ ม ทดลองมี
คะแนน ทักษะการจัดการตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
มากกว่ า ก่ อ นการทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่ า ง
นัยสาคัญทางสถิติ (P-value<0.001, 95% CI=0.87 to
2.21 และ P-value=0.002, 95% CI=0.67 to 2.93
ตามล าดั บ ) โดยกลุ่ ม มี ก ารร่ว มวางแผน การลดระดับ
น้าตาลในเลือด ได้แก่ การควบคุมอาหาร และการออก
ก าลั ง กาย และด าเนิ น การตามแผนมี ก ารสะท้ อ นการ
ปฏิบัติ ปรับแผนใหม่จากการสะท้อนปฏิบัติ กลุ่มดาเนิน
การตามแผนตามแผนปรั บ ใหม่ จ นเกิ ด ทั ก ษะในการ
ป้องกันโรคเบาหวาน เป็นไปตามแนวคิดของ Sorensen
(2012) ได้ อ ธิ บ ายว่ า การจั ด การตนเอง การท าความ
เข้าใจ การประเมินข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการตัดสินใจ
จัดการตนเองในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ เพื่อปรับปรุงสุ ขภาพในการดารงชีวิต
ประจ าวั น ดั ง นั้ น บ่ ง บอกถึ ง การมี ทั ก ษะการรู้ คิ ด และ
ความรอบรู้ ขั้ น สู ง (เช่ น การแก้ ปั ญ หาและทั ก ษะการ
ตัดสินใจ) สอดคล้องกับการศึกษาของพรวิจิตร ปานนาค,
สุทธีพร มูลศาสตร์, & เชษฐา แก้วพรม (2562) ได้ศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการพั ฒ นาความฉลาดทาง
สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้าตาล
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ในเลือดไม่ได้ ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการจัดการรับประทานยาดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P-value<0.001)
สมมติ ฐานข้อ 7) ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนน มี พ ฤติ ก รรมการป้ อ งโรค
หวาน มากกว่าก่อนการทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลของกลุ่ ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน มากขึ้น
กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 95% CI
เท่ากับ -0.23 ถึง 1.74, p-value<0.001) และหลังการ
ทดลองมากกว่ า กลุ่ ม เปรี ย บอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ
Mean Difference เท่ากับ 2.11 (95%CI ถึง 2.36 1.86
p-value<0.001) การที่กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรม
ดีขึ้นเนื่องจากได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพฯ
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมการสอนสาธิ ต เกี่ ย วกั บ อาหาร
ป้องกันโรคเบาหวาน และการฝึกปฏิบัติการออกกาลั ง
กาย อภิ ป รายกลุ่ ม โดยจ าลองสถานการณ์ ที่ เ สี่ ย งต่ อ
โรคเบาหวานและการตัดสิน ใจเลือกปฏิบัติ การจัดกิจ
กรรรมการออกกาลังกายแบบแอโรบิค เป็นต้น สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Islam et al. (2014) ได้ศึกษาโปรแกรม
การป้องกันโรคเบาหวานในชุมชนซิกซ์อาเซีย นอิน เดีย
นครนิว ยอร์ ก กลุ่ มตัว อย่ างเป็ น ชาวอิน เดีย นั บ ถือ ลั ท ธิ
ซิกซ์ จานวน 108 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน 59 คน
กลุ่ ม เปรี ย บ เที ย บจ านวน 49 คน กลุ่ ม ทดลองได้ รั บ
กิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวาน
การโภชนาการ การออกกาลังกาย ภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆ การคลาย
เครียด การอภิปรายกลุ่มการวางแผนในการออกกาลังกาย
การรับประทานเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน การดาเนินการ
ใช้เวลา 6 เดือน ผลการดาเนินการพบว่ากลุ่มทดลองมี
การเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การออก
กาลังกาย การรับประทานอาหาร และน้าตาลในเลื อด
ดีกว่าก่อนทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ค่าระดับนาตาลในเลือดในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลของกลุ่ ม ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย
น้าตาลในเลือดลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างนัยสาคัญ
ทางสถิติ 95%CI เท่ากับ 143.42 ถึง 20.23 (p-value<
0.001) และหลังการทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติ (95%CI -20.06 ถึง -13.54 (p-value<
0.001) การที่ระดับน้าตาลดีขึ้น เนื่องจากได้รับโปรแกรม
ส่ งเสริมความรอบรู้ด้านสุ ขภาพเพื่อป้องกันการที่กลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน ในกลุ่มทดลอง ได้รับโปรแกรมส่งเสริม
ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคเบาหวาน มี
ค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือดต่ากว่าก่อนการทดลอง และ
ต่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบ เกิดจากการที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรม
ให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ ประเมิน
เนื้อหาของสื่อสุขภาพที่พบจากอินเตอร์เน็ต โดยร่วมกัน
อภิ ป รายถึ ง ผลดี ผลเสี ย ของสื่ อ เลื อ กมาน าเสนอ การ
เปรียบเทียบข้อมูลชนิดเดียวกันจากหลายแหล่ งข้ อ มูล
พร้อมทั้งร่วมกันให้คะแนนความน่าเชื่อถือของสื่อสุขภาพ
ที่พบของแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้
งานสื่อสุขภาพที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ จึงทาให้กลุ่ม
เสี่ยงเบาหวานมีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
เพื่อป้องกันโรคเบาหวานสูงกว่าก่อนการทดลองและสูง
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับการศึกษาของ ขนิษฐา
พิศฉลาด & ภาวดี วิมลพันธุ์ (2560) ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการ
จัดการตนเองดัชนีมวลกายและระดับน้าตาลในเลือดหลัง
อดอาหารของผู้ ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งโรคเบาหวานในชุ ม ชน
จ านวน 52 คน กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย ให้ ค วามรู้ โ รค
เบาหวาน ให้ความรู้ในการจัดการตนเอง ฝึกทักษะในการ
จัดการตนเอง การเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ติดตามโดยการเยี่ยมบ้านและโทรศัพท์ พฤติกรรมการ
จัดการตนเอง ดัชนีมวลกายระดับน้าตาลในเลือดหลังอด
อาหาร หลังการทดลองพบว่า 1) กลุ่มทดลองมีคะแนน
พฤติกรรมการจัดการตนเองเพิ่มขึ้นและดัช นีมวลกาย
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม 2) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การจัดการตนเองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนทดลองดัชนีมวลกาย
ลดลงและระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาหารลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
• ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครังนี
1) การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การประยุก ต์ แ นวคิด
การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับ มีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกาลัง
กายเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานชนิด
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ที่ 2 สามารถน าไปใช้ กั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตาบลในพื้นที่ใกล้เคียงกันได้
2) การใช้ Application Line กลุ่ มปิด เพื่อทา
กิ จ กรรมกลุ่ ม ในการสนั บ สนุ น ความรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
สามารถพัฒนาความรอบรู้ด้านสุ ขภาพเพื่อป้องกันโรค
เบาหวานได้ โดยเฉพาะองค์ ป ระกอบด้ า นการเข้ า ถึ ง
ข้ อ มู ล และบริ ก ารสุ ข ภาพ และด้ า นการสื่ อ สารเพื่ อ
ป้องกันโรคเบาหวาน
3) การใช้ Youtube ที่สร้างขึ้นสามารถกระตุ้น
ให้เสี่ยงเบาหวานมีการตอบสนองได้ดีกว่าการใช้ Youtube
จากแหล่งอื่น
4) การใช้เครื่องมือที่ตรวจได้รวดเร็ว ได้แก่
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เครื่องเจาะเลือดปลายนิ้ว ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงเกิด
ความกระตือรือร้นในการลดระดับน้าตาลในเลือด
• ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครังต่อไป
ควรขยายผลไปในกลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น
โปรแกรมการป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณกองทุนหลักสุขภาพตาบล
เดื่อศรีคันไชย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
ปานเจริญและอาสมัครสาธารณสุขทุกท่านที่ช่วย
ประสานงานรวมทั้งอานวยความสะดวกในการจัด เก็บ
ข้อมูลทาให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (ปี)
35-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
น้อยกว่า 18.5
18.5-22.9
23-24.9
25 ปีขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย
แยกกันอยู่
5. ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส./อนุปริญญา

6. อาชีพปัจจุบัน
เกษตรกรรม
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/ว่างงาน
7.รายได้ในครอบครัว
ไม่เพียงพอ
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย
เพียงพอ เหลือเก็บ
8. สิทธิค่ารักษาพยาบาล
สิทธิบัตรทอง
สิทธิ์ประกันสังคม

กลุ่มทดลอง (n=35)
จานวน
ร้อยละ

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=35)
จานวน
ร้อยละ

11
24

31.43
68.57

13
22

37.14
62.86

6
15
14
46.8±6.72

17.14
42.86
40.0

1
16
18
50.50±4.84

2.86
45.71
51.43

1
6
14
14
24.80±2.88

2.86
17.14
40.0
40.0

1
4
9
21
26.13±3.78

2.86
11.43
25.71
60.0

0
25
3
7

0
71.43
8.57
20.0

1
31
3
0

2.86
88.57
8.57
0

0
17
7
8
3

0
48.57
20.0
22.86
8.57

1
33
1
0
0

2.86
94.29
2.86
0
0

23
10
1
1

65.71
28.57
2.86
2.86

29
5
1
0

82.86
14.29
2.86
0

14
18
3

40
51.43
8.57

11
17
7

31.43
48.57
20.0

35
0

100
0

34
1

97.14
2.86
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านต่างๆ พฤติกรรมสุขภาพ สภาวะน้าตาลในเลือด ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ Mean Diff.
t
95%CI
P-value
S.D.
S.D.
X
X
ก่อนทดลอง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1. ความรู้ความเข้าใจ
7.82
1.42
6.45
1.40
1.37
4.062
0.70 to 2.05
<0.001
2.การเข้าถึงข้อมูล
8.14
7.82
7.83
2.46
0.31
0.520
- 0.89 to 1.52
0.605
3.ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
7.63
3.22
7.54
3.31
0.09
0.110
-1.47 to 1.65
0.913
4.ทักษะการสื่อสาร
8.89
3.44
8.60
3.36
0..29
0.352
- 1.34 to 1.91
0.726
5.ทักษะการตัดสินใจ
8.97
6.61
8.57
2.68
0.40
0.586
- 0.96 to 1.76
0.559
6.การจัดการตนเอง
29.14
6.61
27.46 5.92
1.69
1.124
- 1.30 to 4.68
0.265
พฤติกรม
34.86 11.95 33.11 10.21
1.74
0.656
3.56 to 7.040.514
Blood Sugar
107.74 7.06 107.65 6.39
0.09
0053
-3.13 to 3.30
0.958
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านต่าง ๆพฤติกรรมสุขภาพ สภาวะน้าตาลในเลือด ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ Mean Diff.
t
95%CI
P-value
S.D.
S.D.
X
X
หลังทดลอง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1. ความรู้ความเข้าใจ
8.45
1.97
6.51
1.40
1.94
5.27
1.21 to 2.68
<0.001
2. การเข้าถึงข้อมูล
10.71 2.61
8.43
0.48
2.28
3.75
10.7 to 3.50
<0.001
3. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
11.11 2.36
7.97
3.19
3.14
4.66
1.80 to 4.48
<0.001
4. ทักษะการสื่อสาร
11.31 2.74
9.06
3.38
2.26
3.05
0.78 to 3.74
0.003
5. ทักษะการตัดสินใจ
11.06 2.27
9.26
2.45
1.80
3.18
0.67 to 2.93
0.002
6. การจัดการตนเอง
32.71 0.40
28.37 0.51
4.34
3.34
1.74 to 6.94
.001
พฤติกรม
48.86 9.08
53.57 9.90
15.28
6.73
10.75 to 19.82
<0.001
Blood Sugar
90.91 7.05
107.74 7.22
16.23
0.05
-13.42 to 20.24
<0.001
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านต่าง ๆ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาวะน้าตาลในเลือด ภายในกลุ่มทดลอง
(ก่อนและหลังทดลอง)
ตัวแปร
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
Mean
t
95%CI
P-value
Diff.
S.D.
S.D.
X
X
กลุ่มทดลอง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1. ความรู้ความเข้าใจ
7.82
1.42
8.5
1.67
0.34
4.23
0.18 to 0.50
<0.001
2. การเข้าถึงข้อมูล
8.14
2.60
10.71 2.61
0.60
3.54
0.26 to 0.94
<0.001
3. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
7.63
3.22
11.11 2.36
1.76
4.82
1.03 to 2.48
<0.001
4. ทักษะการสื่อสาร
8.88
3.44
11.34 2.78
1.21
5.25
075 to 1.68
<0.001
5. ทักษะการตัดสินใจ
8.97
3.01
11.06 2.27
1.04
4.65
0.59 to 1.49
<0.001
6. การจัดการตนเอง
29.14
6.61
32.71 5.06
1.54
4.61
0.87 to 2.21
<0.001
พฤติกรม
34.86 11.95 48.86 9.08
3.67
5.42
2.32 to5.02
<0.001
Blood Sugar
107.74 7.05
90.91 7.22
0.85
10.27
- 3.12 to -13.54
<0.001

68
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.3 July – September 2020

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านต่างๆ พฤติกรรมสุขภาพ สภาวะน้าตาลในเลือด ภายในกลุ่มของกลุ่ม
เปรียบเทียบ ก่อน-หลังการทดลอง
ตัวแปร
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
Mean
t
95%CI
P-value
Diff.
S.D.
S.D.
X
X
กลุ่มเปรียบเทียบ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1. ความรู้ความเข้าใจ
6.46
1.40
6.51
1.62
.06
1.43
-.02 to 0.14
0.347
2. การเข้าถึงข้อมูล
7.83
0.50
6.71
0.48
-1.11
-1.99
-2.24 to .02
0.844
3. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
7.51
0.82
7.71
0.80
0.20
0.33
-1.02 to 1.42
0.857
4. ทักษะการสื่อสาร
8.60
3.36
8.66
2.83
0.06
0.07
-1.53 to 1.64
0.864
5. ทักษะการตัดสินใจ
8.57
2.68
9.09
2.29
0.51
1.03
-0.50 to 1.53
0.729
6. การจัดการตนเอง
27.46
5.92
28.28 5.65
0.80
0.56
-2.08 to 3.68
0.752
พฤติกรม
33.11 10.21 34.00 10.21
0.89
1.89
-.063 to 1.834
0.066
Blood Sugar
107.65 6.40
90.91 6.42
0.55
0.05
-3.12 to 3.29
0.958
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง
ความรู้ที่เพิ่มขึน
n
S.D.
Mean Difference
t
95%CI
p-value
d
กลุ่มทดลอง
35
0.63
0.84
0.57
3.86
0.28 ถึง 0.87
<0.001
กลุ่มเปรียบเทียบ
35
0.06
.0.24

