บทที่ 3
วิธีการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยมีแบบ
แผนการวิจยั เป็ นแบบแผนการศึกษาสองกลุม่ วัดก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลของการเข้ าค่าย
เบาหวานกลางวันต่อการรับรู้ สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับนํ ้าตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยมีรูปแบบการวิจยั ดังนี ้

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

O1
O4

3 วัน
XO2

1 เดือน
O3
O5

O1 หมายถึง การวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับ
นํ ้าตาลในเลือด ก่อนการทดลองของผู้ป่วยกลุม่ ทดลอง
X หมายถึง โปรแกรมกิจกรรมการเข้ าค่ายเบาหวานกลางวัน เป็ นระยะเวลานาน 3 วัน
O2 หมายถึง การวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยกลุม่ ทดลอง ภายหลังการเข้ าค่าย
เบาหวานกลางวันในวันที่ 3
O3 หมายถึง การวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับนํ ้าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยกลุม่ ทดลอง ภายหลังการเข้ าค่ายเบาหวานกลางวันในสัปดาห์
ที่ 4
O4 หมายถึง การวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนและระดับนํ ้าตาล
ในเลือดของผู้ป่วยกลุม่ ควบคุมก่อนเริ่ มการศึกษา
O5 หมายถึง การวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับนํ ้าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยกลุม่ ควบคุมในสัปดาห์ที่ 4 (ตามแพทย์นดั )
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ป่วยผู้ใหญ่ทงเพศชายและเพศหญิ
ั้
ง อายุ 40 – 60 ปี ที่เป็ น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมารับบริ การที่คลินิกโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวังน้ อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. กลุ่มตัวอย่ าง
2.1 การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กําหนด (Inclusion Criteria)
ดังนี ้
1) ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคเบาหวาน ชนิดที่2 ที่ได้ รับการรักษาด้ วยยา
ชนิดรับประทาน
2) อายุระหว่าง 40 - 60 ปี
3) มีระดับนํ ้าตาลในเลือดตังแต่
้ 140-250 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
4) ไม่มีโรคร่วมหรื อโรคแทรกซ้ อนรุนแรงที่เป็ นอุปสรรคในการทํากิจกรรม เช่น
โรคหัวใจ โรคไต โรคตาต้ อกระจก โรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิต มากกว่า 160/100
มิลลิเมตรปรอท และไม่มีอาการปวดหรื อชาที่บริเวณขาหรื อเท้ า
5) เป็ นผู้ที่มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ สามารถพูด ฟั งและเข้ าใจภาษาไทยได้ ดี
6) ยินดีให้ ความร่วมมือและสามารถมาตามนัดในการรับการตรวจรักษาพยาบาลและ
เข้ าร่วมกิจกรรมค่ายเบาหวานครบ 3 วัน
7) แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบผู้ป่วยยินดีให้ เข้ าร่วมการวิจยั
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี ้
1) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องฉีดอินสุลนิ
2) เป็ นผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับนํ ้าตาลในเลือดมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
ขึ ้นไป หรื อมีระดับนํ ้าตาลในเลือด 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ รร่วมกับมีภาวะคีโตนคัง่ ในร่างกาย
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2.2 ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจยั หาขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากข้ อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ซึง่ ได้ แก่ ระดับ
นํ ้าตาลในเลือด ที่เคยศึกษามาก่อน โดยการคํานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู ร (Schlessman, 1982
อ้ างในธวัชชัย วรพงศธร, 2540)
n
Zα
Zβ
σ

2

μ0
μ1
σ

2

μ1-μ0

= (Zα+Zβ)2 2σ 2
(μ1-μ0) 2
= ค่า Z ที่ระดับ α (.05) = 1.645
= ค่า Z ที่ระดับ β (.10) = 1.282
= ค่าความแปรปรวนของข้ อมูล (ตัวแปรตาม)
= ค่าเฉลี่ยของข้ อมูลในกลุม่ ควบคุม
= ค่าเฉลี่ยของข้ อมูลในกลุม่ ทดลอง
= ค่าความแปรปรวนของระดับนํ ้าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้ า
= (48.6 mg/dl)2
= ค่าความแตกต่างของระดับนํ ้าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้ าระหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม = (146.8-195.4)2

แทนค่าในสูตร
n
=
=
=

(1.645+1.282)2 x 2(48.6)2
(146.8-195.4)2
(8.567) x 2(2361.96)
2361.96
17.13

ผลของการคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างๆ กลุ่มละ 18 ราย ดังนัน้
จํานวนกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณจากข้ อมูลจากงานวิจยั ที่ผ่านมา ทังหมด
้
36 ราย อย่างไรก็ตาม
พบว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและที่ทําให้ เกิดการผิดพลาดในการศึกษาประมาณร้ อยละ 50
ควรมีขนาดกลุ่มละ ประมาณ 25 คน โดยขนาดที่มากขึ ้นจะทําให้ มีความถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น (Polit &
Beck, 2004) ผู้วิจยั จึงใช้ กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้กลุม่ ละ 35 ราย รวม 70 ราย
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การสุมกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม มีการดําเนินการดังนี้
ผูว ิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ศึกษาที่มคี ุณสมบัติตามเกณฑที่กาํ หนดจากประวัติ
ประจําตัวผูปวยนอก (OPD CARD) ที่มาตรวจตามนัดแตละวันในวันจันทรถึงวันพฤหัสบดี กอน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละสัปดาห ผูวจิ ัยสุมอยางงาย โดยการจับฉลากเพื่อสุมผูปวยเขากลุม
ตัวอยางเปนรายวัน ผลการสุมตัวอยางไดวันจันทรและวันพฤหัสบดีเปนกลุมทดลอง ไดวันอังคารและวัน
พุธเปนกลุมควบคุม ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางจนครบ กลุมละ 35 คน และนัดหมายกลุมทดลองเขา
รวมกิจกรรมคายเบาหวานอีก 7 วันถัดมา สวนกลุมควบคุมนัดหมายมารับการรักษาตามปกติทุก 1
เดือน (4 สัปดาห)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือ
ที่ใชในการดําเนินการทดลอง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 สวน
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ อายุ เพศ
ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน การพักอาศัยกับ
ครอบครัว ผูดูแล และระดับน้ําตาลในเลือดครั้งสุดทายกอนอาหารเชา (ภาคผนวก ค)
สวนที่ 2 แบบประเมินการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ที่ผูวิจัยสรางเองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับโรคเบาหวานและการรับรูสมรรถนะ
แหงตน เปนการวัดความเชื่อมั่นในการกระทํากิจกรรมการดูแลตนเองเฉพาะสําหรับโรคเบาหวานใน
ดานตางๆ ไดแก การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา การปองกันภาวะแทรกซอน
และการดูแลเทา ขอคําถามมีทั้งหมด 30 ขอ มีสเกลการวัดเปนแบบเซ็นติเมนทอล(sentimental scale)
แบบ 100 จุด ระดับความเชื่อมั่นมีคะแนนจาก 0 ถึง 100 แตละชวงคะแนนความเชื่อมั่นหางกันเทากับ
10 คะแนน 0 หมายถึง มีการรับรูถึงความมั่นใจในความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ต่ํา (ไมสามารถทําไดเลย) คะแนน 100 หมายถึง มีการรับรูถึงความมั่นใจในความสามารถในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูง (สามารถทําไดแนนอน) คะแนนยิ่งมากแสดงวามีการรับรูถึงความมั่นใจใน
ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองสูง คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ 100 คะแนน
(ภาคผนวก ค)

65
สวนที่ 3 แบบประเมินการปฏิบัติการพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ที่
ผูวิจัยสรางเองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับโรคเบาหวานและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เปน
การวั ดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในเรื่องการปฏิบัติ ตัวในดานตางๆ ไดแก การ
ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา การปองกันภาวะแทรกซอน และการดูแลเทา ขอ
คําถามมีทั้งในดานบวก และขอคําถามในดานลบ ประกอบดวยขอคําถามที่มีลักษณะการวัดแบบมาตรา
สวนประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ ไดแก ทําเปนประจํา (6-7 ครั้ง/สัปดาห) ทําบอย (3-5 ครั้ง/
สัปดาห) ทํานานๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห) และไมเคยทําเลย ขอคําถามมีทั้งหมด 24 ขอ คะแนนยิ่งมาก
แสดงวามีการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองไดดี คิดเปนคะแนนทั้งหมดรวมเทากับ 96 คะแนน
(ภาคผนวก ค)
กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
พฤติกรรมทางบวก
ทําเปนประจํา (6-7 ครั้ง/สัปดาห)
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 4
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 3
ทําบอย
(3-5 ครั้ง/สัปดาห)
ทํานานๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห)
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 2
ไมเคยทําเลย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 1
พฤติกรรมทางลบ
ทําเปนประจํา (6-7 ครั้ง/สัปดาห)
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 1
ทําบอย
(3-5 ครั้ง/สัปดาห)
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 2
ทํานานๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห)
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 3
ไมเคยทําเลย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 4
ขอคําถามทางดานบวก 19 ขอ คือ 1, 2, 3, 5, 7 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24
ขอคําถามทางดานลบ 5 ขอ คือ 4, 6, 8,9,16
2. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง ประกอบดวย
2.1 โปรแกรมกิจกรรมคายเบาหวานกลางวัน เปนกิจกรรมการจัดคายเบาหวานที่
จัดตามแนวคิดทฤษฎีสมรรถนะแหงตน เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหผูปวยเบาหวานมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระยะเวลาในการจัดคาย 3 วัน แบบเชาไป-เย็นกลับ กิจกรรมคาย
ประกอบด ว ยการใหค วามรูเ รื่อ งโรคเบาหวาน การฝ ก ทั ก ษะปฏิบั ติ พ ฤติ ก รรมการดูแ ลตนเอง การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การใชตัวแบบ ซึ่งเปนผูปวยเบาหวานที่มีประวัติวาไมสามารถควบคุมระดับ
น้ํ า ตาลในเลื อ ดได ที่ มี ค วามมุ ง มั่ น และตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง จนประสบ
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ความสําเร็จและสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได การชวยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุม
ในการวางเปาหมาย และการวางแผนการแกปญหาในการดูแลตนเอง (รายละเอียดของโปรแกรมแสดง
ในแผนการจัดโปรแกรมกิจกรรมคายเบาหวานกลางวันอยูในภาคผนวก ง)
2.2 คูมือการดูแลตนเองสําหรับผูเปนเบาหวาน เปนคูมือสําหรับผูปวยเบาหวาน
เพื่อใชในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะที่เขาคายและกลับไปอยูบาน ซึ่งประกอบดวย ความรู
เรื่องโรคเบาหวานและการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลัง
กาย การรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด การปองกันและแกไขภาวะแทรกซอน และการดูแลเทา
(รายละเอียดคูมือการดูแลตนเองสําหรับผูเปนเบาหวาน แสดงในภาคผนวก ง)
2.3 แบบบันทึกการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อใชตรวจสอบและควบคุมให
ผูปวยมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องขณะที่เขาคายและกลับไปอยูบาน ซึ่งประกอบดวย เรื่องการรับประทาน
อาหาร การออกกํ า ลั ง กาย การรั บ ประทานยาลดระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ด การป อ งกั น และแก ไ ข
ภาวะแทรกซอน และการดูแลเทา (รายละเอียดแบบบันทึกการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่บาน
แสดงในภาคผนวก ง)
2.4 แบบประเมินระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน (FBS) แบบประเมินนี้มี
ไวเพื่อบันทึกผลเลือดที่ผูวิจัยเจาะจากบริเวณปลายนิ้วของผูปวยเบาหวานระหวางการเขารวมกิจกรรม
คายเบาหวานเพื่อการเรียนรูชนิดของอาหารตอการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือด (รายละเอียดแบบ
ประเมินระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน แสดงในภาคผนวก ง)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง
ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาและความถู ก ต อ งในการใช ภ าษา โดยขอความอนุ เ คราะห จ าก
ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบจํานวน 5 คน ประกอบดวย
1) แพทยผูมีความรูความชํานาญดานการดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 1 คน
2) อาจารยพยาบาลที่มีความชํานาญดานการพยาบาลผูปวยเบาหวาน จํานวน 1 คน
3) อาจารยพยาบาลที่มีความชํานาญดานเวชศาสตรการกีฬา จํานวน 1 คน
4) อาจารยพยาบาลผูมีความชํานาญและประสบการณดานการสรางเครื่องมือที่
เกี่ยวกับการรับรูสมรรถนะแหงตนและพฤติกรรมการดูแลตนเอง จํานวน 1 คน
5) พยาบาลผูชํานาญในการกําหนดอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 1 คน
หลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความถูกตองในการ
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ใชภาษาแลว ผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนํากอนนําไปทดสอบความเที่ยง
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว มาตรวจสอบความเที่ ย งของแบบประเมิ น โดยนํ า ไปทดลองใช กั บ ผู ป ว ย
โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ที่โรงพยาบาลบานนา
จังหวัดนครนายก แลวนํามาทดสอบหาความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาท (Cronbach’ s alpha coefficiency) ไดคาความเชื่อมั่น ดังนี้
- แบบประเมินการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัตพิ ฤติกรรมการดูแลตนเอง ไดคาความ
เชื่อมั่น เทากับ 0 .87
- แบบประเมินการปฏิบัติการพฤติกรรมการดูแลตนเอง ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.78
ขั้นตอนและการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินกาวิจัยตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ส ง โครงร า งวิ ท ยานิพ นธ เ พื่ อ ให ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจั ย คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินกาวิจัย
2. ภายหลังจากผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร แ ล ว ทํ า หนั ง สื อ จากคณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร พรอมโครงรางและเครื่องมือวิจัยเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลวังนอยเพื่อขออนุญาต
3. ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลวังนอย เพื่อขอความรวมมือในการ
ทําวิจัย ชี้แจงเรื่องที่จะทําวิจัย วัตถุประสงค ลักษณะของกลุมตัวอยาง เครื่องมือ และขั้นตอนในการ
ดําเนินการทดลอง ขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการแผนกผูป ว ยนอก
โรงพยาบาลวังนอย
4. เมื่อไดรับหนังสืออนุมัติ อนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยเขาพบหัวหนากลุมการพยาบาล
หัวหนาแผนกผูปวยนอก เพื่อชี้แจงเรื่องที่จะทําวิจัย วัตถุประสงค ลักษณะของกลุมตัวอยาง เครื่องมือ
และขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง ขอความรวมมือในการดําเนินการเก็บรวบรวม
5. เตรียมผูชวยวิจัย ซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน เพื่อรวมในการดําเนินการ
วิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงค รูปแบบและขั้นตอนการวิจัย โปรแกรมกิจกรรมคายเบาหวาน พรอมทั้งมีการ
ชี้แจงเกี่ยวกับขอคําถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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6. ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนด จํานวน 70 คน โดยสุมวันที่
ผูปวยมาตรวจที่แผนกผูปวยนอก เพื่อใหไดผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยวิธีการจับฉลากใหได
จํานวนกลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 35 คน
7. ผูวิจัยแนะนําตัวกับกลุมตัวอยาง ใหขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค รายละเอียดที่จะ
ปฏิบัติตอผูเขารวมโครงการ ประโยชนและผลขางเคียงที่จะเกิดแกผูเขารวมโครงการ การเก็บขอมูลเปน
ความลับ รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมคายเบาหวาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การพิทักษสิทธิผูปวย
เพื่อขอความรวมมือผูปวยในการเขารวมวิจัย
8. ภายหลังกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมในการวิจัยและเซ็นชื่อลงในใบยินยอม ผูวจิ ัย
และผูชวยวิจัยดําเนินการประเมินกลุมตัวอยางตามแบบประเมินการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบประเมินการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน โดย
ถือวาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง (Pre test)
9. ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในกลุมทดลองและกลุมควบคุมตามแผนการวิจัย ดังนี้
9.1 กลุม ทดลอง
ภายหลังประเมินกอนการทดลอง ผูวิจัยนัดผูปวยเบาหวานที่เปนกลุมทดลองมา
เขาคายอีก 1 สัปดาหถัดมา ในการเขาคายเบาหวาน กลุมทดลองเขารวมกิจกรรมคายที่กําหนด
(ภาคผนวก ง) ดังตอไปนี้
1. การใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน
2. การฝกทักษะการดูแลตนเองดานดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย
การรับประทานยา การปองกันภาวะแทรกซอน และการดูแลเทา
3. มีการเรียนรูการรับประทานอาหารกับระดับน้ําตาลในเลือด ดวยการเจาะ
ระดับน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้วภายหลังการรับประทานอาหารกลางวัน
4. เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองดวยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการดูแลตนเองภายในกลุมและการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน การสังเกตตัวแบบ
แรงจูงใจจากผูวิจัยและทีม
5. ฝกทักษะการวางแผน การตั้งเปาหมายในการดูแลตนเองและเนนย้ําใหเห็น
ความสําคัญของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง
6. ภายหลังการเขาคายเบาหวานกลางวันในวันที3่ มีการติดตามวัดการรับรู
สมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง ดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การ
รับประทานยา การปองกันภาวะแทรกซอน และการดูแลเทา
7. ในสัปดาหที่ 4 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยประเมินการรับรูสมรรถนะแหงตนในการ
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ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ประเมินการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปว ยเบาหวานดาน
การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา การปองกันและแกไขภาวะแทรกซอน และการ
ดูแลเทา และประเมินระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา
9.2 กลุมควบคุม
ผูปวยกลุมควบคุมเปนกลุมที่ไดรับการสอนสุขศึกษารวมกับการใหออกกําลังกาย
ในลักษณะยืดเหยียด และสงเสริมการรับประทานขาวกลองจากพยาบาลวิชาชีพ
ภายหลังประเมินกอนการทดลอง ผูวิจัยนัดผูปวยเบาหวานที่เปนกลุมควบคุมให
มารับบริการตามปกติที่คลินิกโรคเบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลวังนอย เดือนละ 1 ครั้ง
ในสัปดาหที่ 4 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยประเมินการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ประเมินการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานดานการ
ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา การปองกันและแกไขภาวะแทรกซอน และการ
ดูแลเทา และประเมินระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา
การพิทักษสทิ ธิผูปวย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลองที่ทําในกลุมตัวอยางผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 จํานวน
70 คน เปนกลุมควบคุม จํานวน 35 คน และกลุมทดลอง จํานวน 35 คน เนื่องจากกลุมตัวอยางเปน
ผูปวยเบาหวานอาจเกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซอนขณะเก็บรวบรวมขอมูลหรือขณะเขารวมกิจกรรม
ดังนั้นผูวิจัยจึงคํานึงถึงสิทธิของกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. การเขารวมโครงการวิจัยของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางจะไดรับทราบรายละเอียดใน
ขั้นตอนตางๆ โดยผูวิจัยแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการ
วิจัย ขั้นตอนการรวมการวิจัย ระยะเวลาของการวิจัย การไดรับสิทธิของกลุมตัวอยาง เชน สิทธิที่จะ
ไมไดรับอันตราย สิทธิท่ีจะไดรับขอมูลอยางเปดเผยทั้งดานบวกและดานลบของการวิจัย สิทธิที่จะ
ตัดสินใจดวยตนเอง และสิทธิที่ไดรับการปกปดชื่อไมใหชื่อปรากฏ ความเปนสวนตัว และรักษาสัญญา
เปนความลับสวนบุคคล พรอมทั้งชี้แจงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้
โดยถาปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยจะไมสูญเสียสิทธิในการรักษาพยาบาลตามปกติ และกลุม
ตัวอยางสามารถถอนตัวจากโครงการวิจัยไดตลอดเวลาโดยจะไมสูญเสียสิทธิในการรักษาพยาบาล
ตามปกติเชนเดียวกัน
2. ผูวิจัยชี้แจงกลุมตัวอยางใหทราบถึงการไดประโยชนจากการเขารวมโครงการวิจัย เชน
กลุมตัวอยางกลุมทดลองจะไดรับการสอน สาธิตและการฝกปฏิบัติการดูแลตนเองตามกรอบการวิจัย
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การชดเชยการเสียเวลาโดยไดรับประทานอาหารสุขภาพขณะเขารวมกิจกรรมคาย ไดรับคาชดเชยคา
เดินทางไป - กลับระหวางบานที่พักอาศัยกับโรงพยาบาลวังนอย
3. ผูวิจัยใหขอมูลแกกลุมตัวอยางวากิจกรรมใดเปนกิจกรรมการวิจัยและกิจกรรมใดเปน
กิจกรรมการพยาบาลตามปกติ
4. ผูวิจัยใหสิทธิกลุมตัวอยางในการตัดสินใจดวยตนเองในการเขารวมโครงการวิจัยและ
ใหกลุมตัวอยางเซ็นชื่อยินยอมเขารวมโครงการวิจัย เมื่อกลุมตัวอยางสมัครใจ
5. ผู วิจัยขออนุญาตบัน ทึก ที่อยู เบอร โทรศัพทที่สามารถติดตอไดห ากมีขอสงสั ยหรื อ
คําถามและเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเขารวมการวิจัยในแตละครั้ง
6. ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบวาขอมูลทุกอยางจะไดรับการปกปดเปนความลับไม
เปดเผยใหผูอื่นทราบ การเปดเผยขอมูลจะเปดเผยเปนกลุม โดยไมมีขอมูลเฉพาะบุคคลที่ทําใหสามารถ
สืบหาผูใหขอมูลได และการนําเสนอขอมูลตางๆ จะไมมีการเปดเผย ชื่อ – สกุล และจะใชเฉพาะการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เทานั้น
7. ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย โดยนํากลุมทดลองเขารวมกิจกรรมคาย
เบาหวานกลางวัน เปนเวลา 3 วันติดตอกัน มีการเจาะตรวจระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา จํานวน
1 ครั้ง และหลังอาหารกลางวัน 2 ชั่วโมง จํานวน 1 ครั้ง กิจกรรมประกอบดวย การสอนใหความรู การ
สาธิตและการฝกปฏิบัติการดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทาน
ยาลดระดับน้ําตาลในเลือด การปองกันและแกไขภาวะแทรกซอน และการดูแลเทา การทํากิจกรรมมีทั้ง
ในและนอกหองเรียน สวนกลุมตัวอยางที่เปนกลุมควบคุมจะไดรับการดูแลรักษา และไดรับการสอนและ
คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลตนเองจากพยาบาลประจําการ
8. ขณะที่กลุมทดลองเขารวมกิจกรรมอยูนั้น จะอยูในความรับผิดชอบของผูวิจัย และ
ไดรับการดูแลเปนอยางดีจากผูวิจัยและผูชวยวิจัยเพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลัน คือ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ซึ่งมีอาการดังตอไปนี้ คือ มือสั่น ตัวสั่น หัวใจเตนแรง กระหายน้ํา รูสึกรอน
เหงื่อออกมาก หิว ชาตามตัว ไมมีแรง ออนเพลีย ซึม สมองมึนงง คิดไมออก พูดลําบาก พูดไมเปนคํา
มองภาพไมชัด หรือหมดสติ ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจะเปนผูคอยสังเกตอาการผิดปกติขณะผูปวยเขารวม
กิจกรรม ถาสังเกตเห็นวามีผูปวยคนใดเริ่มมีอาการผิดปกติ จะยุติการทํากิจกรรมนั้นทันที และใหการ
ชวยเหลือตามแนวทางการรักษาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําตามระดับความรุนแรง โดยมีการวางแผนและ
ประสานงานในดานการใหการชวยเหลือกับแพทยเจาของไข
9.เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ผูวิจัยกลาวขอบคุณผูปวยที่เปนกลุมทดลอง และเนนย้ําวาใหปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง และมารับการบริการตามปกติที่แพทยนัดของโรงพยาบาล และกลุมควบคุมเมื่อสิ้นสุดการ
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วิจัย ผูวิจัยไดสอนใหความรูและฝกทักษะการปฏิบัติตนเปนรายบุคคล พรอมทั้งแจกคูมือการดูแลตนเอง
สําหรับผูเปนเบาหวาน
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูว ิจัยนําขอมูลที่ไดทั้งกอนและหลังการทดลองมาทําการตรวจสอบ
ความสมบูรณ สรางคูมือลงรหัสและลงรหัสขอมูล จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS / PC+ version 11.5 ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามลักษณะขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหขอ มูลทั่วไป โดยวิธีแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และคาระดับน้ําตาลใน
เลือดกอนอาหารเชา ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมวาไมมีความแตกตางกันในระยะเริ่มตน ดวย
สถิติ Independent t – test โดยกอนการวิเคราะหผูวิจัยไดตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน (Assumption)
ของการใชสถิติแจกแจงแบบที (t-test) กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .05 (เรณา พงษเรืองพันธุ และ
ประสิทธิ์ พงษเรืองพันธุ, 2541) ดังตอไปนี้
1) กลุมตัวอยางสองกลุมไดสุมเลือกมาอยางอิสระตอกัน
2) ตัวแปรมีระดับการวัดแบบ Interval / Ratio Scale
3) ประชากรของกลุมตัวอยางมีการกระจายแบบโคงปกติ (Normality
distribution) ตรวจสอบดวย Kolmogorov-Smirnov Test (1-Sample K-S)
4) ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเทากัน
สําหรับตัวแปรที่ทดสอบแลวเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติแจกแจง
แบบที จึงวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของสองกลุมดวยสถิติแบบที (t-test)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และ
คาระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้งกอนและหลังการทดลอง
ดวยสถิติ Paired t – test
4. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ ของการเพิ่มการรับรูสมรรถนะแหงตน
ในการปฏิบัตพิ ฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
ระหวางกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม ทั้งกอนและหลังการทดลอง ดวยสถิติ Independent t - test
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5. เปรียบเทียบคาระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชาของกลุมทดลองภายหลังไดรับ
โปรแกรมกิ จ กรรมค า ยเบาหวานกลางวั น และกลุ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด รั บ การสอนตามปกติ ด ว ยสถิ ติ
Independent t – test
6. วิเคราะหความแปรปรวนรวมระหวางเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ตอการ
รับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชาของกลุมทดลอง หลังการทดลอง เพื่อทดสอบวาเพศ
อายุ รายได และระดับการศึกษา ไมไดมีอิทธิตอตัวแปรตามที่ศึกษา ผลที่ไดเกิดจากผลของตัวแปรตาม
ไดแก โปรแกรมการเขาคายจริงๆ ดวยสถิติ Analysis of Covariance: ANCOVA

