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บทคัดย่อ
เบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่นับเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ปัจจุบันจานวน
ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ป่วยเบาหวานจานวนมาก ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดได้ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการตรวจน้าตาลด้วยตนเอง ต่อ
ระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในกาลังพลทหารผู้ป่วย
เบาหวาน ชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งอินซูลิน ที่รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 48 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
เปรียบเทียบ กลุ่มละ 24 คน เก็บข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โดยใช้แบบสอบถาม
และเก็บข้อมูลระดับน้าตาลในเลือด (FBS) และ HbA1c จากแฟ้มประวัติผู้ป่วย กลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมตรวจน้าตาลด้วยตนเอง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานปกติ
ระยะเวลาทดลอง 24 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
HbA1c และคะแนนเฉลี่ย พฤติก รรมการดูแลสุขภาพ ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม ด้วยสถิ ติ
Student's t-tests ก าหนดระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ p-value < 0.05 ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย HbA1c ต่ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และต่ากว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติ กรรมสุขภาพ หลังเข้า
ร่วมโปรแกรม พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมบริโภคอาหาร สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม และสูงว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยังพบว่า ภายหลังเข้า
ร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยน้าหนักตัว ดัชนีมวลกาย รอบเอว ระดับน้าตาลในเลือด (FBS)
และความดันโลหิตซิสโทลิก ลดลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรม
ตรวจน้าตาลด้วยตนเอง ทาให้ผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งพาอินซูลิน สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดได้ดีขึ้น ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแล
และให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มนี้ ได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: การตรวจน้าตาลด้วยตนเอง, ระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ,
ก้าลังพลทหาร
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Abstract
Diabetes mellitus, a chronic non-communicable disease, is a global public
health problem. Recently, the number of diabetic patients tends to continuously
increase and many diabetic patients are unable to control blood sugar levels. This
study aimed to assess the effect of self-monitoring of blood glucose (SMBG) on
HbA1c levels and health care behaviors in military staff with non-insulin-treated type
2 diabetes attending outpatient department at Fort Prachaksinlapakom hospital,
Udon Thani province. Study populations comprised 48 diabetic patients. The
patients were divided into experimental group and comparison group, each of which
of 24 patients. General characteristics and health care behaviors were collected by
means of questionnaire. Patient profiles including fasting blood sugar level (FBS) and
HbA1c values were collected. The experimental group received SMBG, while the
comparison group received standard of care. Both groups were followed up for 24
weeks. The general characteristics were analyzed using descriptive statistics.
Student's t-test was performed to compare mean of HbA1c value and health care
behaviors score within group and between group. Statistical significance was set at
p-value < 0.05. The results found that after implementing the SMBG program, mean
HbA1c value in experimental group was lower than before implementing the
program and lower than comparison group statistically significance. When comparing
the mean scores of health care behaviors, the experimental group also had
significantly higher mean score of food consumption behaviors than before
implementing SMBG program and significantly higher than comparison group.
Furthermore, after participating SMBG program, the experimental group had a
significant reduction of body weight, body mass index, waist circumference, FBS level
and systolic blood pressure. The results indicate that the SMBG program allows
patients with non-insulin-treated type 2 diabetes to improve glycemic control which
should be a guideline for medical staff to provide appropriate care and counseling
to this diabetic patient group.
Keywords: Self-Monitoring of Blood Glucose, Hemoglobin A1c Levels, Health Care
Behaviors, Military Staff
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บทน้า
โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้าตาล
กลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติ จากความผิดปกติของระบบ
เผาผลาญอาหารหากผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดได้ ทาให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ได้แก่ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อด ไตวาย เส้ นประสาท
และจอประสาทตาเสื่ อ ม (International Diabetes
Federation, 2016) เป็นต้น ปัจจุบันจานวนผู้ป่วยเบาหวาน
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยคาดการณ์ว่าจะพบ
ผู้ป่วยเบาหวานในวัยผู้ใหญ่เพิ่ม สูงขึ้น จากจานวนผู้ป่วย
เบาหวาน 415 ล้านคนในปี 2015 เป็น 642 ล้านคน ใน
ปี 2040 (World Health Organization [WHO], 2016)
เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศไทย ที่ พ บรายงานจ านวนผู้ ป่ ว ย
เบาหวานที่เพิ่มขึ้น จาก 3.5 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2556
เป็น 4.4 ล้านคน ในปี 2560 (Aekplakorn et al., 2018)
อีกทั้งพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 ผู้ป่วยเบาหวาน
ประมาณร้อยละ 60 ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดได้ (นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา และคณะ, 2560) และ
พบผู้ ป่ ว ยเบาหวานเสี ย ชี วิ ต จากภาวะแทรกซ้ อ นมี
แนวโน้ มสู งขึ้น โดยพบอัตราการเสีย ชีวิตต่อประชากร
แสนคน ภาพรวมของประเทศในปี 2556-2558 เท่ากับ
14.93, 17.53 และ 17.83 ตามลาดับ (กัญจน์ณัฏฐ์ เจริญชัย
, 2560) จากสถานการณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแนวโน้ม
ของผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ
และสู ญ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษาอย่ า งมากใน
อนาคต
การควบคุมระดับน้าตาลในเลือด เพื่อลดความ
เสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นเป้าหมายสาคัญในการ
ดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยเบาหวาน ทั้ ง นี้ ร ะดั บ น้ าตาลในเลื อด
ขึ้นอยู่หลายปัจจัย ได้แก่ การบริโภคอาหาร กิจกรรมทาง
กาย ยา ปัจจัยชีวภาพ (American Diabetes Association
Diabetes Care, 2018) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางสังคม
(Azuamah et al., 2013) ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ การให้สุขศึกษา
เป็นต้น นอกเหนือจากติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
โดยที ม ผู้ เ ชี่ย วชาญสหวิช าชีพ ได้ แ ก่ แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักโภชนาการ ตามแนวทางมาตรฐานทั่วไป ได้
มีการพัฒนาแนวทางป้องกันส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการ
จัดการตนเอง (self-management) และการสนับสนุน
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จากครอบครั ว (family support) เพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ป่วยควบคุมระดับน้าตาลได้ดีขึ้น สาหรับประเทศไทย มี
การศึ ก ษาโปรแกรมป้ อ งกั น ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน ค่อนข้างหลากหลาย ดังเช่น การศึกษาผลของ
โปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคล และครอบครัว ต่อ
ระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสมของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
(แสงอรุณ สุรวงศ์ & ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์, 2560) การใช้
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย
เบาหวาน โดยใช้กรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่ อด้าน
สุขภาพ และทฤษฎีการรับรู้ความสามารถในตนเอง ต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
(พรพิมล อุลิตผล, 2558) ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สั ง คม ในการควบคุ ม ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดของผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน ชนิดที่ 2 (ศรัณยา เพิ่มศิลป์ & รุจิรา ดวงสงค์,
2554) เป็นต้น
ปัจจุบันมีการใช้แนวคิดการจัดการตนเอง ด้วย
วิธีตรวจน้าตาลด้วยตนเอง (self-monitoring of blood
glucose: SMBG) อย่างแพร่หลาย ในประเทศแถบยุโรป/
อเมริกา หลายการศึกษาได้ประเมินผลของวิธี SMBG ต่อ
การควบคุ ม ระดั บ น้ าตาลในผู้ ป่ ว ยเบาหวาน รายงาน
การศึกษาส่วนใหญ่ (Ziegler et al., 1989; Strowig et al.,
1998; Franciosi et al., 2011; Parson et al., 2019)
พบว่าสามารถช่วยให้ ผู้ป่ว ยเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และ
ชนิดที่ 2 ที่พึ่งพาอินซูลิน และไม่พึ่งพาอินซูลิน ควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดได้ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่
ไม่ได้ใช้ SMBG สาหรับประเทศไทยจากการสืบค้น ยังไม่
พบรายงานการศึกษา ผลของการตรวจน้าตาลด้วยตนเอง
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งอินซูลิน ใน
ประชากรไทย อี ก ทั้ ง การตรวจน้ าตาลด้ ว ยตนเอง ใน
ประชากรไทยมีค่อนข้างน้อย (สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ และคณะ,
2556) และผู้ใช้เองยังขาดความรู้ค วามเข้าใจการตรวจ
น้าตาลด้วยตนเอง (Julienne & Jane, 2010) ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดประเมินผลการตรวจน้าตาลด้วยตนเอง ต่อระดับ
น้ าตาลเฉลี่ ย สะสมในเลื อ ด และพฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพ ในกาลังพลทหารผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ไม่
พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวั ด
อุดรธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันส่งเสริมสุขภาพ
ในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มนี้ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดั บ น้ าตาลเฉลี่ ย
สะสมในเลือด และค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดู แล
สุขภาพ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมตรวจน้าตาลด้วย
ตนเอง และกลุ่มที่ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานปกติ
วิธีด้าเนินการวิจัย
• ประชากรศึกษา
ประชากรศึ ก ษา เป็ น ก าลั ง พลทหารผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน ชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งอินซูลิน เข้า รับบริการที่
แผนกผู้ ป่ ว ยนอก โรงพยาบาลค่ า ยประจั ก ษ์ ศิ ล ปาคม
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 48 ราย โดยคัดเลือก
ตามเกณฑ์คัดเข้า จากนั้นสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยการ
จับสลาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 24 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ
24 ราย ขนาดตัวอย่างคานวณจากสูตร เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (อรุณ
จิรวัฒน์กุล, 2542) และกาหนดเกณฑ์คัดเข้าดังนี้
1) ได้ รั บ วิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ ว่ า เป็ น เบาหวาน
ชนิดที่ 2 และรักษาด้วยยาเบาหวานชนิดรับประทาน
2) อายุระหว่าง 31-60 ปี
3) ระดับน้าตาลในเลือด (fasting blood sugar:
FBS) ตั้งแต่ 120-250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
4) ระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) > 6.5%
5) ไม่มีโรคร่วมหรือภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น
6) ไม่มีประวัติใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์, ไทอะไซด์,
กรดนิโคตินิก และเบต้าบล็อกเกอร์
7) เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถพูด
ฟัง และเข้าใจภาษาไทยได้ดี
8) ยินดีให้ความร่วมมือเข้าตรวจรักษาตามนัด
และเข้าร่วมกิจกรรมทดลอง
9)
แพทย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ยิ น ดี ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานเข้าร่วมวิจัย
โครงการวิจัยนี้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี (อว. 0622.7/257) อาสาสมัครสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ โดยลงนามในแบบคายินยอม
• เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม
ตรวจน้ าตาลด้ ว ยตนเอง ได้ แ ก่ คู่ มื อ ความรู้ ก ารตรวจ
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น้าตาลด้วยตนเอง (หลักการตรวจน้าตาลของเครื่อง วิธี
ตรวจน้าตาลปลายนิ้ว การอ่านค่า การแปลผล วิธี ปฏิบัติ
ตนในการปรั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพ เมื่ อ ระดั บ
น้าตาลสูงหรือต่ากว่าปกติ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นการใช้เครื่อง) เครื่องตรวจน้าตาลปลายนิ้ว (ACON
Laboratories, San Diego, U.S.A) และเข็มเจาะปลาย
นิ้ว สมุดบันทึกค่าน้าตาลในเลือด สมุดบันทึกการบริโภค
อาหาร และกิ จ กรรมติ ด ตามการบั น ทึ ก ผล และให้
คาปรึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ เพศ, อายุ ,
ระดับการศึกษา, ประวัติเบาหวานในครอบครัว, ระยะเวลา
ได้ รั บ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น เบาหวาน, ดั ช นี ม วลกาย, รอบเอว,
ความดันโลหิ ต และโรคประจ าตัว และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 4 ด้าน คือ การบริโภคอาหาร
ได้แก่ ประเภท สัดส่วน/ปริมาณอาหาร การเลือก และ
ปรับการรับประทานอาหาร (วัชฎา เพ็ญศรีสิริกุล, 2555)
การออกกาลังกาย ได้แก่ กิจกรรมทางกาย ระยะเวลาที่
เหมาะสม และแรงสนับสนุนจากสังคม (ฉลอง อภิวงค์,
2554) ความร่วมมือการใช้ยา ได้แก่ การรับประทานยา
ตามแผนการรักษาของแพทย์ ทั้งด้านชนิดยา ปริมาณยา
ระยะเวลา (วรนัน คล้ายหงษ์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, & วิ
ราพรรณ วิโรจน์รัตน์, 2559) และพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพ ได้แก่ สูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด
(กรมสุขภาพจิต, 2557) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
ของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ข้อคาถามที่ใช้
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง มากกว่า 0.5 และตรวจสอบ
ความเที่ ย ง โดยทดลองใช้ แ บบสอบถาม กั บ ก าลั ง พล
ทหารผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 แบบไม่ พึ่ ง อิ น ซู ลิ น ที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.83
• ขันตอนด้าเนินการวิจัย
1. ก่อนการทดลอง เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป และพฤติ ก รรมการดู แ ล
สุ ขภาพ ในกลุ่ มทดลองและกลุ่ มเปรียบเทียบ จากนั้น
อาสาสมัครทุกคนได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ โดยชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต และ
เก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ ป่วย ได้แก่ ค่าระดับน้าตาล
ในเลือด (FBS) และค่า HbA1c ครั้งล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนเข้าร่วมการทดลอง)

103
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.3 July – September 2020

2. ระยะทดลอง กลุ่ มทดลองได้รั บ โปรแกรม
ตรวจน้าตาลด้วยตนเอง กาหนดให้ตรวจน้าตาลปลายนิ้ว
ทุก 2 สัปดาห์ จานวน 6 ครั้งต่อสัปดาห์ คือ ก่อนอาหาร
เช้า 30 นาที และหลังอาหารเช้า 2 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์
พุ ธ และศุ ก ร์ รวมทั้ ง ตรวจน้ าตาลทุ ก ครั้ ง เมื่ อ พบว่ า
ร่างกายผิดปกติ ในสัปดาห์ที่ 1 กลุ่มทดลอง ได้เรียนรู้การ
ใช้ เ ครื่ อ งตรวจน้ าตาล การอ่ า นผล แปลผล และการ
ปฏิบั ติตน รวมถึง การดูแลตนเอง เมื่อระดับน้าตาลใน
เลือดสูง หรือต่ากว่าปกติ โดยใช้คู่มือความรู้การตรวจ
น้าตาลด้วยตนเอง โดยการสาธิต และให้สาธิตย้อนกลับ
วิธีบั น ทึก ค่าน้ าตาลในเลื อด และวิธีบั น ทึก การบริ โ ภค
อาหาร สัปดาห์ที่ 12 เก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ ป่ว ย
ได้แก่ ค่าระดับ น้ าตาลในเลื อ ด (FBS) และค่า HbA1c
ของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ กลุ่ ม ทดลองมี
กิจกรรมติดตามการบันทึกผล รวมทั้งให้คาปรึกษา ผ่าน
ทางโทรศัพท์ ทุกสัปดาห์ที่ 4, 8, 16 และ 20 กรณีเกิด
ปัญหาเร่งด่วน สามารถติ ดต่อผู้วิจัยได้โดยตรงผ่านทาง
โทรศั พ ท์ กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาตาม
มาตรฐานปกติ ของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ระยะเวลาดาเนินการทดลอง 24 สัปดาห์
3. หลั ง การทดลอง สั ป ดาห์ ที่ 24 เก็ บ ข้ อ มู ล
โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพ ในกลุ่ มทดลองและกลุ่ มเปรี ย บเทีย บ จากนั้น
อาสาสมัครทุกคนได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ โดยชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต และ
เก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย ได้แก่ ค่าระดับน้าตาล
ในเลือด (FBS) และค่า HbA1c
• การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ โดยสถิติ
เชิงพรรณนา แสดงเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และค่าเฉลี่ย HbA1c ภายใน
กลุ่ม ด้วยสถิติ Paired t-test และระหว่างกลุ่ม ด้วยสถิติ
Independent t-test กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่
p-value<0.05
ผลการวิจัย
อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มทดลอง
พบร้อยละ 79.2 และกลุ่มเปรียบเทียบ พบร้อยละ 70.8
ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี กลุ่มทดลอง
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(อายุเฉลี่ ย 48.9±7.72 ปี ) และกลุ่ มเปรียบเทียบ (อายุ
เฉลี่ย 49.8±5.43 ปี) อาสาสมัครส่วนใหญ่จบการศึกษา
ต่ ากว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี กลุ่ ม ทดลองไม่ มี ป ระวั ติ เ ป็ น
เบาหวานในครอบครัว ร้อยละ 75 ขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบ
พบร้อยละ 58.3 กลุ่มทดลองเป็นโรคเบาหวาน มากกว่า
10 ปี ร้อยละ 45.8 กลุ่มเปรียบเทียบเป็นโรคเบาหวาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 75 กลุ่มทดลองส่ ว น
ใหญ่ (ร้อยละ 70.8) มีระดับน้าตาลในเลือดระหว่าง 186250 มล./ดล. (ค่าเฉลี่ย 189.9±38.15 มล./ดล.) ขณะที่
กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บพบ ร้ อ ยละ 54.2 (ค่ า เฉลี่ ย 181.3±
34.83 มล./ดล.) กลุ่ มทดลอง ร้อยละ 50 มีภ าวะอ้ ว น
(ดัช นีมวลกาย ≥23.00 กก/ม2) ส่ ว นกลุ่ มเปรียบเที ย บ
ร้อยละ 45.8 มีดัชนีมวลกายปกติ (18.50-22.99 กก/ม2)
กลุ่มทดลอง ร้อยละ 50 มีรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ (เพศ
หญิ ง >80 ซม., เพศชาย ≥90 ซม.) ส่ ว นกลุ่ ม เปรี บ บ
เทียบ ร้อยละ 62.5 มีรอบเอวไม่เกินเกณฑ์ ทั้งสองกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายและรอบเอวไม่แตกต่างกัน กลุ่ม
ทดลอง ร้อยละ 79.2 มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90
มม.ปรอท ขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 54.2 มีความ
ดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท กลุ่ม
ทดลอง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.7) มีโรคประจาตัว ได้แก่
ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือด ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
ร้อยละ 58.3 ไม่มีโรคประจาตัว (ตารางที่ 1)
ภายหลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรมตรวจน้ าตาลด้ ว ย
ตนเอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย HbA1c ต่ากว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม และต่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กลุ่ ม ทดลองมี ผ ลต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
HbA1c ลดลง 1.52% หลังเข้าร่วมโปรแกรม ขณะที่กลุ่ม
เปรียบเทียบมีผ ลต่างค่าเฉลี่ ย HbA1c เพิ่มขึ้น 1.07%
(ตารางที่ 2) และพบผลต่ า งค่ า เฉลี่ ย HbA1c ระหว่ า ง
กลุ่ม หลังการทดลอง 2.60% (ตารางที่ 3) เมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย HbA1c ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม, เข้า
ร่วมโปรแกรม 3 เดือน และ 6 เดือน พบว่า กลุ่มทดลอง
มี แ นวโน้ ม ของค่ า เฉลี่ ย HbA1c ลดลง พบค่ า เฉลี่ ย
HbA1c เท่ากับ 8.46, 7.95 และ 6.95 ตามลาดับ ขณะที่
กลุ่มเปรียบเทียบมีแนวโน้มของค่าเฉลี่ย HbA1c เพิ่มขึ้น
พบค่ า เฉลี่ ย HbA1c เท่ า กั บ 8.49, 9.05 และ 9.55
ตามลาดับ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรม
สุ ข ภาพหลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรม พบว่ า กลุ่ ม ทดลอง มี
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ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านบริโภคอาหาร สูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2, 3) ส่วนพฤติกรรม
สุขภาพด้านการออกกาลังกาย และความร่วมมือในการ
ใช้ยา พบว่า กลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ากว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และต่ากว่ากลุ่มทดลอง อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ มี ค่ า เฉลี่ ย
คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพสูงกว่ าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 2, 3)
เมื่อวิเคราะห์ พลั งงานที่ ไ ด้รั บ จากการรั บ ประ
อาหารในแต่ล ะเดือนของอาสาสมัคร ระหว่างเข้าร่วม
โปรแกรม พบว่า กลุ่ มทดลอง มีแนวโน้ มของค่า เฉลี่ ย
พลั ง งานจากอาหารลดลง 3 เดื อ นหลั ง ลดลงต่ ากว่ า
1,800 กิโลแคลอรี่ ค่าเฉลี่ยพลังงานจากอาหาร เดือน 1-6
เท่ากับ 2,272, 2,188, 2,282, 1,790, 1,764 และ 1,790
กิโลแคลอรี่ ตามลาดับ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ มีแนวโน้ม
ของค่ า เฉลี่ ย พลั ง งานจากอาหารลดลง 3 เดื อ นหลั ง
เช่นกัน แต่ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่
ค่าเฉลี่ยพลังงานจากอาหาร เดือน 1-6 เท่ากับ 2,396,
2,290, 2,421, 2,028, 2,013 และ1,969 กิโลแคลอรี่
ตามลาดับ และผลการเปรียบเทียบข้อมูลสุขภาพ พบว่า
หลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยน้าหนักตัว
ดัชนีมวลกาย รอบเอว ระดับน้าตาลในเลือด (FBS) และ
ความดั น ซิ ส โทลิ ก (systolic blood pressure) ลดลง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ พ บความ
แตกต่างอย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติในกลุ่ ม เปรี ย บเทียบ
(ตารางที่ 4)
บทสรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาผลของโปรแกรมตรวจ
น้าตาลด้วยตนเอง ต่อระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในกาลังพลทหารผู้ป่วย
เบาหวาน ชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งพาอินซูลิน ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่ มทดลอง มีค่าเฉลี่ ย HbA1c ต่ากว่าก่อนเข้า
ร่ ว มโปรแกรม และต่ ากว่ า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ กลุ่มทดลองมีผลต่างค่าเฉลี่ย HbA1c
ลดลง 1.52% ขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบ มีผลต่างค่าเฉลี่ย
HbA1C เพิ่มขึ้น 1.07% และพบผลต่างค่าเฉลี่ย HbA1c
ระหว่างกลุ่ ม หลั งการทดลอง 2.60% แสดงให้ เห็ น ว่ า
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โปรแกรมตรวจน้าตาลด้วยตนเอง ทาให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งพาอินซูลิ น สามารถควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือดได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับหลายการศึกษา
ในแถบยุโรป และเอเชีย (Schweeds et al., 2002; Guerci
et al., 2003; Barnett et al., 2008; Franciosi et al.,
2011; Parson et al., 2019) ได้ศึกษาผลของโปรแกรม
ตรวจน้าตาลด้วยตนเอง ต่อการควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งพาอินซูลิน
พบค่ า เฉลี่ ย HbA1c แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทาง
สถิติ ระหว่างกลุ่มที่ตรวจน้าตาลด้วยตนเอง (SMBG) กับ
กลุ่ ม เปรี ย บเที ยบ (non-SMBG) กลุ่ ม SMBG มี ผ ลต่ าง
ค่าเฉลี่ย HbA1C ลดลง 0.9-1.2% ส่วนกลุ่ม non-SMBG
มีผลต่างค่าเฉลี่ย HbA1c ลดลง 0.3-0.9% ซึ่งการลดลง
ของค่า HbA1c 1% สามารถลดความเสี่ยงของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ไตวาย จอประสาทตาเสื่อม และ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับหลอดเลือดขนาดเล็ก อื่น ได้ถึง
ร้ อ ย ล ะ 29-37% (Stratton et al., 2000; Zhang et
al., 2012) และลดอัตราการป่ว ยจากภาวะแทรกซ้ อ น
และเสี ย ชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยเบาหวานได้ (Stratton et al.,
2000; Martin et al., 2006)
การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานตามมาตรฐานทั่วไป
แพทย์จะนัดพบผู้ป่วย เพื่อติดตามผลการรักษาทุก 3-6
เดือน มีการตรวจระดับน้าตาลในเลือด (FBS) ซึ่งแสดงถึง
ระดับน้าตาลในเลือดเพียง 1-2 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
แพทย์จะปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาตามระดับ HbA1c
เป็นหลัก (Brown et al., 2003) โดยมีการตรวจเพียง 1 ครั้ง
ต่ อ ปี ซึ่ ง อาจเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ และเหมาะสม
รวมทั้งไม่กระตุ้นให้ผู้ป่วยเบาหวาน เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มทดลอง มีการ
ตรวจวัดน้าตาลด้วยตนเอง 3 วันต่อสัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์
ก่อนและหลังมื้ออาหารเช้า ทาให้ผู้ป่วยเบาหวาน ทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าตาลในเลือด จากชนิด
และปริมาณอาหารที่เลื อกรับประทานในแต่ล ะมื้อ /วัน
เป็นข้อมูลให้ผู้ป่วยตัดสินใจได้ถูกต้อง และเหมาะสม ใน
การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมบริโภคอาหาร และอาหารที่
ควรหลีกเลี่ยง รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่น เช่น การ
ออกกาลังกาย การใช้ยา เป็นต้น เห็นได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ เบื้องต้นผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มทดลอง มีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดีขึ้น จากผลการศึกษา
ที่พบว่ากลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
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ด้านบริโภคอาหาร สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และสูง
ว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับ ผลการวิเคราะห์ปริมาณพลังงาน จาก
การรับประทานอาหารในแต่ละเดือน พบว่ากลุ่มทดลอง
มีแนวโน้มของค่าเฉลี่ยปริมาณพลังงานจากอาหาร ลดลง
อย่ างชัดเจนใน 3 เดือนหลั ง ลดลงต่ากว่า 1,800 กิโ ล
แคลอรี่ ส่วนพฤติกรรมออกกาลังกาย และความร่วมมือ
การใช้ยา พบว่า กลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่า
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และต่ากว่ากลุ่มทดลอง และมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มทดลอง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมตรวจน้ าตาลด้ ว ย
ตนเอง นอกจากทาให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมบริโภค
อาหารที่ดีขึ้น ยังช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวาน ให้ความร่วมมือ
ในการใช้ยา การออกกาลังกาย รวมถึงช่วยให้พฤติกรรม
เสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ ไม่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยน้าหนัก
ตัว ดัชนีมวลกาย รอบเอว และค่าระดับน้าตาลในเลือด
(FBS) ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เช่ น เดี ย วกั บ
การศึกษาของ Schweeds et al. (2002), Muchmore
et al. (1994), Barnett et al. (2008) และ Franciosi

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563

et al. (2011) อธิบายได้ว่า น่าจะเป็นผลจากผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น รวมถึงค่า
ความดันโลหิตซิสโทลิกที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ He et al. (2000) และ Sacks et al. (2001)
พบว่ า การปรั บ เปลี่ ย นการด าเนิ น ชีวิต ได้ แ ก่ การลด
น้าหนัก การควบคุมการบริโภคอาหาร สามารถลดความ
ดันโลหิตซิสโทลิก ได้ 5-20 มม.ปรอท
การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมตรวจ
น้าตาลด้วยตนเอง ทาให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แบบไม่
พึ่งพาอินซูลิน สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
ขึ้น เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกันส่งเสริมสุขภาพ ที่
บุคลากรสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้ดูแล
และให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ยเบาหวานกลุ่ ม นี้ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลค่ า ย
ประจักษ์ศิลปาคม และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ที่อนุญาต และอานวยความสะดวกในการดาเนินการวิจัย
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ขอนแก่น. วารสารวิจัย มข., 11(4), 89-100.

106
KKU Journal for Public Health Research
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Vol.13 No.3 July – September 2020
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563
สิริมา มงคลสัมฤทธิ์, เฮนอค นีกาส, ยุพิน ดรชัย, & เพชร รอดอารีย์. (2556). ระดับน้าตาลสะสมในเลือดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้และไม่ใช้การตรวจระดับน้าตาลในเลือดด้วยตนเองในชุมชน
ชนบท. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 43(3), 126-137.
แสงอรุณ สุรวงศ์, & ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์. (2560). ผลของการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสมของ
ผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29(1), 104-116.
อรุณ จิรวัฒน์กุล. (2548). ชีวสถิติส้าหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
Aekplakorn, W., Chariyalertsak, S., Kessomboon, P., Assanangkornchai, S., Taneepanichskul, S., & Putwatana, P. (2018).
Prevalence of Diabetes and Relationship with Socioeconomic Status in the Thai Population: National Health
Examination Survey, 2004-2014. Journal of Diabetes Research, (1), 1-8.
American Diabetes Association Diabetes Care. (2018). Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical
care in diabetes-2018. Diabetes Care, 41(1), 13-27.
Azuamah, Y. C., Imaseun, A. F., Onoseta, O. H., & Onuoha, P. C. ( 2 0 1 3 ) . A review of siociological factor associated
with diabetes mellitus. The International Journal of Social Sciences, 11(1), 131-137.
Barnett, A. H., Kreniz, A. J., Strojek, K., Sieradzki, J., Azizi, F., Embong, M., et al. (2008). The efficacy of self-moniroring
of blood glucose in the management of patients with type 2 diabetes treated with a gliclazide modified
release-based regimen: A multicentre, randomized, parallel-group, 6-month evaluation ( DINAMIC 1 study).
Diabetes Obesity and Metabolism, 10(12), 1239-1247.
Brown, J. B., & Nichols, G. A. (2003). Slow response to loss of glycemic control in type 2 diabetes mellitus.
The American Journal of Managed Care, 9(3), 213–217.
Franciosi, M., Lucisano, G., Pellegrini, F., Cantarello, A., Consoli, A., Cuccot, L., et al. (2011). ROSES: role of selfmonitoring of blood glucose and intensive education in patients with type 2 diabetes not receiving insulin:
A pilot randomized clinical trial. Diabetic Medicine, 28(7), 789-796.
Guerci, B., Drouin, P., Grange, V., Bougneres, P., Fontaine, P., Kertan, V., et al. (2003). Self -monitoring of blood glucose
signuficantly improves metabolic control in patients with type 2 diabetes mellitus: The Auto-Surveillance
Intervention Active (ASIA) study. Diabetes & Metabolism, 29(6), 587-594.
He, J., Whelton, P. K., Appel, L. J., Charleston, J., & Klag, M. J. (2000). Long-term effects of weight loss and dietary
sodium reduction on incidence of hypertension. Hypertension, 35(2), 544-549.
International Diabetes Federation. ( 2 0 1 6 ) . Diabetes and cardiovascular disease. Brussels: International Diabetes
Federation.
Julienne, K., & Jane, S. (2010). Self-Monitoring of Blood Glucose : Practical Aspects. Journal of Diabetes Science
and Technology from basic science to clinical practice, 4(2), 435-439.
Martin, S., Schneider, B., Heinemann, L., Lodwig, V., Kurth, H. J., Kolb, H., et al. ( 2 0 0 6 ) . Self-monitoring of blood
glucose in type 2 diabetes and long-term outcome: an epidemiological cohort study. Diabetologia, 49(2),
271–278.
Muchmore, D. B., Springer, J., & Miller, M. ( 1 9 9 4 ) . Self-monitoring of blood glucose in overweight type 2 diabetic
patients. Acta diabetologica, 31(4), 215–219.
Person, S. N., Luzio, S. D., Havey, J. N., Bain, S. C., Cheung, W. Y., Watkins, A., et al. ( 2019) . Effect of structured selfmonitoring of blood glucose, with and without additional telecare support, on overall glycemic control in
non-insulin treated type 2 diabetes: the SMBG study, a 12-month randomized controlled trial. Diabetic
Medicine, 36(5), 578-590.
Sacks, F. M., Svetkey, L. P., Vollmer, W. M., Appel, L. J., Bray, G. A., Harsha, D., et al. (2001). Effects on blood pressure
of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodium
Collaborative Research Group. The New England Journal of Medicine, 344(1), 3-10.
Schwedes, U., Siebolds, M.m & Mertes, G. (2002). Meal-related structured self-monitoring of blood glucose: effect
on diabetes control in non-insulin-treated type 2 diabetic patients. Diabetes Care, 25(11), 1928-1932.

107
KKU Journal for Public Health Research
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Vol.13 No.3 July – September 2020
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563
Stratton, I. M., Adler, A. I., Neil, H. A., Matthews, D. R., Manley, S. E., Cull, C. A., et al. (2000). Association of glycaemia
with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): A prospective
observational study. British Medical Journal, 321(7258), 405–412.
Strowig S. M., & Raskin P. (1998). Improved glycemic control in intensively treated type1 diabetic patients using
blood glucose meters with storage capability and computer-assisted analyses. Diabetes Care, 21, 1694–1698.
World Health Organization [WHO]. (2016). Global report on diabetes. Geneva: WHO.
Zhang, Y., Hu, G., Yuan, Z., & Chen, L. (2012). Glycosylated hemoglobin in relationship to cardiovascular outcomes
and death in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. PLoS One, 7(8), E42551.
Ziegler, O., Kolopp, M., Got, I., Genton, P., Debry, G., & Drouin, P. (1989). Reliability of self-monitoring of blood
glucose by CSII-treated patients with type 1 diabetes. Diabetes Care, 12(3), 184–188.
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกาลังพลทหารเบาหวาน จานวน 48 ราย
ลักษณะประชากร
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (ปี)
34-45
>45
Mean±S.D.
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
5. ประวัติการเป็นเบาหวานในครอบครัว
มี
ไม่มี
6. ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวาน (ปี)
5
6-10
>10
Mean±S.D.
7. ระดับน้าตาลในเลือด; FBS (มก./ดล.)*
120-185
186-250
Mean±S.D.
8. ดัชนีมวลกาย (กก./ม2)**
18.50–22.99
23.00-27.49
≥27.5
Mean±S.D.
9. รอบเอว (ซม.)
เพศหญิง ≤80, เพศชาย ≤90
เพศหญิง >80, เพศชาย >90
Mean±S.D.
10. ความดันโลหิต (มม.ปรอท)
<140/90
≥140/90

กลุม่ ทดลอง (n=24)
จ้านวน
ร้อยละ

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=24)
จ้านวน
ร้อยละ

19
5

79.2
20.8

17
7

9
15

37.5
65.5

5
20.8
19
79.2
49.8±5.43

16
8

66.7
33.3

20
4

83.3
16.7

6
18

25
75

10
14

41.7
58.3

7
6
11

29.2
25
45.8

18
4
2

75
16.7
8.3

48.9±7.72

9.1±5.03

70.8
29.2

4.0±3.47

7
29.2
17
70.8
189.9±38.15

11
45.8
13
54.2
181.3±34.83

8
12
4

33.3
50
16.7
23.9±3.62

11
45.8
7
29.2
6
25
24.5±4.00

12
50.0
12
50.0
93.8±13.50

15
62.5
9
37.5
87.6±8.46

19
5

11
13

79.2
20.8

45.8
54.2
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกาลังพลทหารเบาหวาน จานวน 48 ราย (ต่อ)
ลักษณะประชากร
11. โรคประจ้าตัวอื่น
ไม่มี
มี*
* ระดับน้าตาลครั้งล่าสุด ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
**สาหรับคนเอเชีย (Expert Consultation World Health Organization, 2004)
***ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
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กลุ่มทดลอง (n=24)
จ้านวน
ร้อยละ
2
22

8.3
91.7

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=24)
จ้านวน
ร้อยละ
14
10

58.3
41.7

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสมและค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลัง
การทดลอง
HbA1c และพฤติกรรมสุขภาพ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
Mean difference
P-value
(Mean±S.D.)
(Mean±S.D.)
(95% CI)
HbA1c
กลุ่มทดลอง
8.5±1.82
6.9±0.39
1.52 (0.75 ถึง 2.27)
<0.001
กลุ่มเปรียบเทียบ
8.5±1.64
9.6±1.53
-1.07 (-1.86 ถึง -0.27)
0.011
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
กลุ่มทดลอง
55.8±4.65
60.8±2.52
5.00 (2.59 ถึง 7.41)
<0.001
กลุ่มเปรียบเทียบ
43.6±4.02
43.9±1.68
0.38 (-1.59 ถึง 2.34)
0.696
พฤติกรรมการออกก้าลังกาย
กลุ่มทดลอง
49.0±5.47
48.4±1.76
-0.63 (-3.27 ถึง 1.98)
0.625
กลุ่มเปรียบเทียบ
43.2±5.71
36.5±3.55
-6.67 (-9.76 ถึง -3.58)
<0.001
พฤติกรรมความร่วมมือการใช้ยา
กลุ่มทดลอง
34.3±4.62
31.4±1.41
-2.92 (-5.09 ถึง -0.74)
0.011
กลุ่มเปรียบเทียบ
35.3±3.38
22.5±2.50
-12.79 (-14.60 ถึง -10.98)
<0.001
พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
กลุ่มทดลอง
31.0±8.30
29.9±1.38
-1.08 (-4.61 ถึง 2.44)
0.531
กลุ่มเปรียบเทียบ
28.9±8.13
43.3±2.19
14.33 (10.63 ถึง 18.63)
<0.001
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสมและค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลัง
การทดลอง
HbA1c และพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
Mean difference
P-value
(Mean±S.D.)
(Mean±S.D.)
(95% CI)
HbA1c
ก่อนทดลอง
8.5±1.82
8.5±1.64
-0.03 (-1.03 ถึง 0.98)
0.960
หลังทดลอง
6.9±0.39
9.6±1.53
-2.60 (-3.26 ถึง -1.94)
<0.001
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ก่อนทดลอง
55.8±4.65
43.6±4.02
12.21 (9.68 ถึง 14.74)
<0.001
หลังทดลอง
60.8±2.52
43.9±1.68
16.83 (15.59 ถึง 18.08)
<0.001
พฤติกรรมการออกก้าลังกาย
ก่อนทดลอง
49.0±5.47
43.2±5.71
5.83 (2.59 ถึง 9.08)
0.001
หลังทดลอง
48.4±1.76
36.5±3.55
11.87 (10.23 ถึง 13.52)
<0.001
พฤติกรรมความร่วมมือการใช้ยา
ก่อนทดลอง
34.3±4.62
35.3±3.38
-0.95 (-3.31 ถึง 1.39)
0.417
หลังทดลอง
31.4±1.41
22.5±2.50
8.92 (7.73 ถึง 10.11)
<0.001
พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
ก่อนทดลอง
31.0±8.30
28.9±8.13
2.08 (-2.69 ถึง 6.86)
0.384
หลังทดลอง
29.9±1.38
43.3±2.19
-13.33 (-14.40 ถึง -12.26)
<0.001
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลสุขภาพภายในกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
ข้อมูลสุขภาพ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
Mean difference
(Mean±S.D.)
(Mean±S.D.)
(95% CI)
น้าหนักตัว (กก.)
กลุ่มทดลอง
62.4±9.6
61.3±9.2
1.11 (0.15 ถึง 2.08)
กลุ่มเปรียบเทียบ
62.0±10.7
63.0±11.2
-1.02 (-2.39 ถึง 0.36)
2
ดัชนีมวลกาย (กก./ม )
กลุ่มทดลอง
24.4±3.7
23.9±3.6
0.48 (0.11 ถึง 0.85)
กลุ่มเปรียบเทียบ
24.2±4.2
24.4±4.0
-0.25 (-0.73 ถึง 0.24)
รอบเอว (ซม.)
กลุ่มทดลอง
93.8±13.6
90.3±11.5
3.50 (1.30 ถึง 5.69)
กลุ่มเปรียบเทียบ
87.2±9.2
88.4±7.7
-1.17 (-3.11 ถึง 0.78)
ระดับน้าตาลในเลือด; FBS (มล./ดล.)
กลุ่มทดลอง
189.9±38.1
166.1±28.6
23.79 (11.58 ถึง 36.00)
กลุ่มเปรียบเทียบ
181.3±34.8
175.9±30.9
5.42 (-6.70 ถึง 17.53)
ระดับความดันโลหิต (มม.ปรอท)
กลุ่มทดลอง
ค่า systolic blood pressure
128.9±21.6
120.8±17.8
8.12 (3.01 ถึง 13.24)
ค่า diastolic blood pressure
75.9±14.2
79.3±8.8
-3.42 (-9.24 ถึง 2.41)
กลุ่มเปรียบเทียบ
ค่า systolic blood pressure
137.2±27.2
137.4±20.1
-0.17 (-9.00 ถึง 8.67)
ค่า diastolic blood pressure
80.3±13.3
84.9±10.6
-4.67 (-10.16 ถึง 0.82)

P-value
0.026
0.139
0.014
0.312
0.003
0.227
0.001
0.365
0.003
0.237
0.969
0.092

