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การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน ตาบลหนองล่อง โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมสร้างความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวาน และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา Paired Dependent t – test และ
Independent t – test
ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.01 ± 0.31) การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรคเบาหวานอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.26 ± 0.23)
การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคเบาหวานอยู่ในระดับมาก ( x = 4.19 ± 0.45) และการรับรู้ต่ออุปสรรคในการ
ป้องกันโรคเบาหวานอยู่ในระดับมาก ( x = 3.88 ± 0.26) ส่วนความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน มีความ
ตระหนักอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.29 ± 0.23) และเมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน
และความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มทดลองลดลง ( x = 95.04 ± 5.46) หลังได้รับ
โปรแกรมสร้างความตระหนักมีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Increasing Awareness to Prevent Diabetes Mellitus among Risk Group of Diabetes
Mellitus in Nonglong Sub-district, Wiangnonglong District,
Lamphun Province *
**
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Dr.Rapeeporn Tiamchan , WantaneeChawapong
ABSTRACT
This quasi-experimental research aims to raise awareness of diabetic prevention in
risk group in Nonglong Sub-district by applying Health Belief Model. The sample was 60 diabetes
mellitus (DM) risk people. The instruments were awareness of diabetic prevention and
questionnaire. Data was analyzed by using descriptive statistic, dependent t – test and
Independent t – test.
The results showed that the experimental group had a perception of risk of DM at
high level ( x = 4.01 ± 0.31), perception of severity of DM at highest level ( x = 4.26 ± 0.23),
perception of benefits of diabetic prevention at high level ( x = 4.19 ± 0.45) and perception of
barrier of diabetic prevention at high level ( x = 3.88 ± 0.62), Awareness of diabetic prevention
was highest level ( x = 4.29 ± 0.23).The 4 components of Health Belief Model and awareness of
diabetic prevention was compared between control and experimental groups, the results
revealed that the experimental group had higher score than the control group and statistically
significant at p < .05 In addition, the mean of fasting blood sugar of the experimental group ( x =
95.04 ± 5.46) and control group after giving awareness of diabetic prevention program was
statistically significant difference at p < .05
Keywords : Increasing Awareness, Health belief Model, Risk Group of Diabetes Mellitus
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บทนา
การมี “สุขภาพดี” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นจุดมุ่งหมายทางสังคมที่ยอมรับกันทั่วโลก
อีก ทั้ งการมี สุ ข ภาพดี ยั ง เป็น สิ่ งจ าเป็น ต่ อความต้ อ งการขั้ น พื้ นฐานและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน การมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกาลังกาย เกิดความเครียดหาทางออกโดยการกิ นอาหาร สูบ
บุหรี่ ดื่มสุรา ทาให้มีภาวะน้าหนักเกินและอ้วนเป็นสาเหตุหลักสาคัญทาให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือเรียกว่า โรค
วิถี ชีวิต แพร่ ระบาดไปทั่ วโลก และมี แ นวโน้ม รุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยกาลั งเผชิญ กับปัญหาวิ ก ฤติ เ ช่นกั น
(สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554 : ก)
จากการศึกษาวิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในประเทศไทย พบว่า โรคเบาหวานเป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ ความชุกของโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก ผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานหรือได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานแต่ควบคุมยังไม่ ได้ยังมีอีกเป็นจานวนมาก (วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี และ วิฑูรย์ โล่
สุนทร, 2551 : 637) และจากรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2551 – 2552 พบว่าความชุกโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบสูงสุดในภาคกลาง ร้อยละ 7.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 7 ภาคเหนือร้อยละ 5.7 และภาคใต้ ร้อยละ 5 (สานักงานสารวจสุขภาพ
ประชาชนไทย, ม.ป.ป. : 137) จากสถิติการเกิดโรคเบาหวานในจังหวัดลาพูน ปี 2552 - 2554 พบว่าอัตรา
ความชุกโรคเบาหวาน ดังนี้ 793.19, 1,440.58, 1,884.88 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ และในปี 2554
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาท ตา ไต ร้อยละ 16.87, 11.06, 3.74 ตามลาดับ ใน
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ปี 2552 - 2554 พบว่าอัตราความชุกโรคเบาหวาน ดังนี้ 2,874.46,
3,000.19, 3,613.47 ต่อแสนประชากร ตามลาดับ และจากข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองล่อง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ปี 2552 – 2554 พบว่าอัตรา
ความชุกโรคเบาหวาน ดังนี้ 2,492.99, 2,699.77, 3,022.02 ต่อแสนประชากร ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตรา
ความชุกโรคเบาหวานในเขตอาเภอเวียงหนองล่องและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองล่องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุกปี
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
(Health Belief Model) 4 องค์ประกอบ (Becker, 1974 : 7) ใช้ในกระบวนการการสร้างความตระหนักในการ
ป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตพื้นที่ เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ป้องกันไม่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นใน
พื้นที่และตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตาบลหนอง
ล่อง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแบบแผนความเชื่อ ด้ านสุ ข ภาพและความตระหนั ก ในการป้อ งกั น
โรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ภายในกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
4. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแบบแผนความเชื่อ ด้ านสุ ข ภาพและความตระหนั ก ในการป้อ งกั น
โรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
5.
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังการทดลอง
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ/กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู วิจัยไดทาการศึกษาแนวคิดหลักการทฤษฎีที่ใชในการดาเนินการวิจัย โดยศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน (สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, 2546 : 3, สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และคณะ
(2554 : 5) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์ (Becker,1997,p7) แนวความคิดเกี่ยวกับความตระหนัก
(Good, 1973 : 54, ชวาล แพรัตกุล,2552 : 198 - 200) กระบวนการกลุ่ม (Group process) (ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์
และคณะ, 2540 อ้างถึงใน ศรัณยา เพิ่มศิลป์, 2554 : 27 -28 ) และประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ 4 องค์ประกอบมาสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน แสดงกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กลุ่มทดลอง
การสร้างความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวาน ประกอบด้วย
1. การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็น
โรคเบาหวาน
2. การับรู้ต่อความรุนแรงของโรคเบาหวาน
3. การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคเบาหวาน
4. การรับรู้ต่ออุปสรรคในการป้องกัน
โรคเบาหวาน

ความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวาน
และ
ระดับค่าน้าตาลในเลือด (FBS)

กลุ่มควบคุม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างความตระหนักมีความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวานมากกว่าก่อนการทดลอง
2. ค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มทดลอง ก่อนทดลองและหลังการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างความตระหนักมีความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวานมากกว่ากลุ่มควบคุมหลังการทดลอง
4. ค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
วิธีการดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research)
แบบอิสระ 2 กลุ่มโดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลองแบบ Two – group and Pretest - posttest design
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยดังนี้
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ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนกลุ่มอายุ 35 - 59 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ในเขตพื้นที่
ตาบลหนองล่อง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน มีค่าตรวจระดับน้าตาลในเลือด (FBS) มีค่าเท่ากับ 100 125 มก./ดล. หลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานโดยแพทย์
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ค่าขนาดอิทธิพล (Effective size) มากาหนด
ขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูป (Power table) ของโคเฮน (Cohen, 1988 : 21 ) ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยแบบ
กึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คานวณหาค่าขนาดอิทธิพล ซึ่งได้ขนาด
อิทธิพลขนาดใหญ่ เปิดตารางอานาจการทดสอบของโคเฮน กาหนดค่า α = .05, Population effect size at
power = .80 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 20 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลอง
ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ มละ 30 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม รวมกันเท่ากับ 60 คน โดยรับสมัคร
อาสาสมัครผู้เข้าวิจัยตามเกณฑ์คัดเลือก (Inclusion criteria) แล้วดาเนินการการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
random sampling) โดยวิธีการสุ่มโดยจับฉลาก (Lottery method) จนได้กลุ่มตัวอย่างครบ (เกียรติสุดา ศรีสุข,
2552 : 63) เพื่อให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเท่าเทียมกันมากที่สุด
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria) มีดังนี้
1. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อายุ 35 - 59 ปี มีค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) มีค่าเท่ากับ 100 125 มก./ดล. หลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
2. ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานโดยแพทย์
3. สามารถอ่านออกเขียนได้และสื่อสารเข้าใจ
4. สามารถออกกาลังกายและช่วยเหลือตนเองได้
5. ยินดีเข้าร่วมโปรแกรมโดยความสมัครใจและให้ความร่วมมือจนสิ้นสุดการวิจัย
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) มีดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวานโดยแพทย์
2. กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
3. กลุ่มตัวอย่างย้ายที่อยู่อาศัย
4. กลุ่มตัวอย่างขอถอนตัวการเข้าร่วมการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ 1) การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน
2) การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรคเบาหวาน 3) การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกัน
โรคเบาหวาน
4) การรับรู้ต่ออุปสรรคในการป้องกันโรคเบาหวาน
ตัวแปรตาม คือ ความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานและระดับค่าน้าตาลในเลือด
(FBS)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ส่วนที่ 3 ความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน
คาถามตามแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่า 0.88
2. โปรแกรมสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดย
ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์ (Health Belief Model) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 12
สัปดาห์
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เก็บรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง ประกอบด้วย การชั่งน้าหนัก การ
ตรวจระดับน้าตาลในเลือด (FBS) และการตอบแบบสอบถามการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน
ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 (ระดับความเชื่อมั่นที่
95%) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Paired Dependent t – test, Independent t – test ผล
การวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 1-4 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง (n=30)
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
กลุ่มควบคุม (n=30)
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

จานวน

x

S.D.

Dependent
t - test

p - value

30
30

3.39
4.29

.36
.23

5.608

.000*

30
30

3.88
3.92

.29
.28

.585

.563

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวานมีความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง (n=30)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
หลังทดลอง (n=30)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

จานวน

x

S.D.

Independent
t - test

p - value

30
30

3.39
3.88

.36
.29

.248

.805

30
30

4.29
3.92

.23
.28

5.640

.000*

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวานมีความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าระดับน้าตาลในเลือด ก่อนทดลองและหลังการทดลองภายใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง (n=30)
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
กลุ่มควบคุม (n=30)
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

จานวน

x

S.D.

Dependent
t – test

p - value

30
30

107.27
95.04

5.70
5.46

16.223

.000*

30
30

108.67
110.43

6.24
5.52

1.670

.106

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวานมีค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าระดับน้าตาลในเลือด ก่อนทดลองและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง (n=30)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
หลังทดลอง (n=30)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

จานวน

x

S.D.

Independent
t – test

p - value

30
30

107.27
108.67

5.70
6.24

.907

.368

30
30

95.40
110.43

5.46
5.52

10.604

.000*

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวานมีค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายใน
เกณฑ์ปกติ ค่าระดับน้าตาลในเลือดเฉลี่ยก่อนการทดลองอยู่ระหว่าง 100 – 124 มิลลิกรัม/เดซิลิตร มีสถานภาพ
สมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
2. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มทดลอง หลังการทดลอง ในด้านการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงการเป็น
โรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง ( x = 4.05 ± 0.31) สูงกว่าก่อนทดลอง ( x = 3.67
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± 0.36) ด้านการรับรู้ต่อความรุนแรงของโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง ( x = 4.26 ±
0.23) สูงกว่าก่อนทดลอง ( x = 4.07 ± 0.35) ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง ( x = 4.19 ± 0.45) สูงกว่าก่อนทดลอง ( x = 3.94 ± 0.33) ด้านการรับรู้ต่อ
อุปสรรคในการป้องกันโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง ( x = 3.88 ± 0.62) สูงกว่า
ก่อนทดลอง ( x = 3.40 ± 0.67) และความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง ( x = 4.29 ± 0.23) สูงกว่าก่อนทดลอง ( x = 3.39 ± 0.36) เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม
ทดลองพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ย
เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS)
ผลการวิจั ยครั้ งนี้ พบว่ า ค่าเฉลี่ ยระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่ มทดลองหลั งทดลอง ( x =
95.04 ± 5.46 mg/dl) ต่ากว่าก่อนการทดลอง ( x = 107.27 ± 5.70 mg/dl) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือดก่อนทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดั บน้าตาลในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ( x =
110 ± 5.52) พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานตาบล
หนองล่อง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน นามาอภิปรายผลดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างความตระหนักมีความตระหนัก
ในการป้องกันโรคเบาหวานมากกว่าก่อนการทดลอง
จากผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสร้างความตระหนักในการ
ป้องกันโรคเบาหวาน มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อด้านสุขภาพในด้านการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน
การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคเบาหวาน การรับรู้ต่ออุปสรรคในการ
ป้องกันโรคเบาหวาน และความตระหนักในการป้องกั นโรคเบาหวานมีคะแนนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่มตามโปรแกรมในกลุ่มทดลอง เกิดการปฏิสัมพันธ์
สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่สามารถมองเห็นของผู้อื่น ได้รับ
ประสบการณ์จากบุคคลต้นแบบ สมาชิกภายในกลุ่มในการจัดการปัญหาความเสี่ยง ได้รับแรงกระตุ้น คาแนะนา
จากผู้วิจัยอย่ างต่อเนื่อง ส่งผลให้ก ลุ่มเสี่ยงในกลุ่มทดลองมีค วามตระหนักและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงการเป็น
โรคเบาหวานได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสกสันติ์ จันทนะ (2551 : 96) ได้ศึกษาผลการจัดการสุขภาพเพื่อ
ปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมโดย
การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อให้คาแนะนา โดยการมีส่วนร่วมมีการรับรู้องค์ประกอบแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง
4 ด้าน ในการป้องกันโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนทดลอง และสอดคล้องกับการศึกษา สมควร ชานิงาน
(2552 : บทคั ด ย่อ) กลุ่ มเสี่ย งมี ก ารรับรู้ โอกาสเสี่ ยง ความรุนแรง ประโยชน์แ ละอุปสรรคในการป้องกั น
โรคเบาหวานมากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้จากการศึกษาของ นันทวดี
ดวงแก้ว (2551 : 71) ได้ศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม อยู่ในระดับสูง
สมมติฐานข้อที่ 2 ค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มทดลอง ก่อนทดลองและหลังการทดลองมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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จากผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสร้างความตระหนักในการ
ป้องกันโรคเบาหวาน มีค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือดกับ 95.04 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เมื่อเปรียบเทียบค่าระดับ
น้าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มทดลอง ก่อนทดลองและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดแบบแผนความ
เชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ของเบคเกอร์ (Becker, 1974 : 7) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยการรับรู้
ต่อโอกาสเสี่ยง การรับรู้ต่อความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ต่ออุปสรรค การจัดทาโปรแกรมสร้างความ
ตระหนัก ในการป้องกั นโรคเบาหวานของกลุ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน จั ด กิ จ กรรมเรีย นรู้ โ ดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ติดตาม ให้คาแนะอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดการวิจัย กลุ่มทดลองเกิดความตระหนักถึงการ
รับรู้ปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานที่ตนเองเผชิญอยู่ รับรู้ความรุนแรงของโรคถ้าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน รับรู้ถึง
ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรค และการมองเห็นอุปสรรคที่ขัดขวางน้อยกว่าประโยชน์จะ
ได้รับจากการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง จึงนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของตน
สมมติฐานข้อที่ 3 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างความตระหนักมีความตระหนัก
ในการป้องกันโรคเบาหวานมากกว่ากลุ่มควบคุมหลังการทดลอง
จากผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อด้านสุขภาพและความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า ก่อนการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ภายหลังการ
ทดลอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน
และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน พบว่า กลุ่มทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยง การรับรู้ต่อความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และ
ความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ซึ่งเป็นผล
จากการจัดกิจกรรมกลุ่มตามโปรแกรมในกลุ่มทดลอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม มีเป้าหมายของผลลัพธ์
และยังได้รับแรงกระตุ้น คาแนะนาจากผู้วิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงในกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพที่ อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ (2554 : 35 - 40) ที่สรุปไว้ว่าพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค การรับรู้ความรุนของโรค
การรับรู้ประโยชน์ในการรักษาและป้องกันโรค และการรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกันโรค และสอดคล้องกับแนวคิด
กระบวนการเกิดความตระหนักของ Good (1973 :54) ที่กล่าวถึงการเกิดความตระหนักอันจะนาไปสู่การแสดงให้
เห็นทางพฤติกรรมโดยเริ่มจากการสัมผัส การรับรู้ เกิดความคิดรวบยอด และการเรียนรู้ นาไปสู่การเกิดความ
ตระหนักและพฤติกรรม
สมมติฐานข้อที่ 4 ค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากผลการวิจัยพบว่า ค่าระดับน้าตาลในเลือด พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่า
ระดับน้าตาลในเลือดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าระดับน้าตาลในเลือดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 เป็นผล
จากกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมทาให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ผ่านกระบวนการกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า
ในการเสริมสร้างความตระหนักจาเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการกระตุ้นให้
เกิดความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน โดยเน้นย้าให้ตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหาร การออกกาลัง
กาย และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย กาหนดคาดหวังหรือเป้าหมาย ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเข้าใจ
และรู้จักตนเอง ส่งผลให้บุคคลมีความตระหนักและพฤติกรรมการดาเนินวิถีชีวิตที่มีสติเป็นตัวกากับ เกิดความ
เชื่อมั่นในการจัดการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ค่าระดับ
น้าตาลในเลือดลดลงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตเทพ แสวงผล (2554 : 75) ได้
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ศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแ ลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ย ง
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ค่าระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่มทดลองต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน
ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยการใช้กระบวนการกลุ่มอย่างเป็นระบบ ให้ความรู้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการ
ร่ ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ มี เ ป้ าหมายในการจั ด การกั บ ปั ญ หาของตนเอง ให้ ค าปรึ ก ษา ติ ด ตาม กระตุ้ นเตื อ น
ประเมินผลในระหว่างการทดลอง ให้กาลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการทดลอง เกิด
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรค และการ
รับรูต้ ่ออุปสรรคในการป้องกันโรค มีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมการวิจัย จึง
เกิดความตระหนัก นาไปสู่การปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของตนเอง ส่งผลให้ค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS)
ลดลง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
สามารถน าโปรแกรมการสร้ า งความตระหนั ก ในการป้ อ งกั น โรคเบาหวานของกลุ่ ม เสี่ ย ง
โรคเบาหวานไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ ในพื้นที่ และควรมีการติดตามหลังจัดกิจกรรมเพื่อ
ประเมินผลในระยะ 6 - 12 เดือน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยเชิงลบที่ไม่เอื้อกับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน เพื่อช่วย
บรรเทาอุปสรรคต่าง ๆ ในการป้องกันโรคเบาหวานให้น้อยลง
2.2 ควรมีการศึกษาการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มกลุ่มเสี่ยงอายุ
น้อยกว่า 45 ปี เพราะความชุกโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตามอายุ
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1 ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดแนวทางการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่มี
ความเสี่ยงโรคเบาหวานในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ
3.2 ใช้ข้อมูลสนับสนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดเป็นนโยบายสาธารณะ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานในชุมชน
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