บทที่ 4
ผลของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลองโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเข้ าค่าย
เบาหวานกลางวันต่อการรับรู้ สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับนํ ้าตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลวังน้ อย
อําเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 70 คน สุม่ เข้ ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 35
คน ผู้วิจยั ขอนําเสนอผลการวิจยั ตามลําดับดังนี ้
ส่วนที่1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลของการเข้ าค่ายเบาหวานกลางวันต่อการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเอง และการควบคุมระดับ
นํ ้าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้ าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ส่ วนที่1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 88.57 มีอายุอยู่
ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 62.86 ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยของอายุ รายได้ และระดับ
นํ ้าตาลในเลือดของทังสองกลุ
้
ม่ แสดงในตารางที่ 4.3 การศึกษา ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา คิดเป็ น
ร้ อยละ 84.29 มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็ นร้ อยละ72.86 รองลงมาเป็ นหม้ าย คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 การ
นับถือศาสนาเกือบทังหมดนั
้
บถือศาสนาพุทธ ส่วนในเรื่ องของการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ทํางานบ้ าน
คิดเป็ นร้ อยละ 34.29 และเกือบทังหมดพั
้
กอาศัยกับครอบครัวหรื อญาติ คิดเป็ นร้ อยละ 97.14 ดังแสดง
ในตารางที่ 4.1
กลุม่ ตัวอย่างมีญาติที่ป่วยเป็ นโรคเบาหวาน คิดเป็ นร้ อยละ 71.4 ระยะเวลาของการป่ วยเป็ น
โรคเบาหวาน ป่ วยนาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 61.43 และป่ วยนานโดยเฉลี่ย 5.32 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคย
้
(ร้ อยละ 91.43) มีระดับนํ ้าตาลใน
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คิดเป็ นร้ อยละ 85.71 เกือบทังหมด
เลือดก่อนอาหารเช้ าในเดือนสุดท้ ายก่อนการทดลอง อยู่ระหว่าง 140-200 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.3
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2. เปรี ยบเทียบลักษณะทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของเพศและระดับการศึกษาของทังสองกลุ
้
่ม ด้ วยค่าไคสแควร์ พบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 4.4 และเมื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ ในเรื่ องอายุ รายได้ และระดับนํ ้าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้ า ด้ วย t-test พบว่า ทัง้
สองกลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่ องอายุ รายได้ และระดับนํา้ ตาลในเลือดก่อนอาหารเช้ า อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.1
จํานวน และรอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทั่วไป (n = 70)

ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ(ป)
40-50
51-60
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนแตอานออกเขียน
ได
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่นๆ
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย/หยา/แยก
ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
อื่นๆ

จํานวน (รอยละ)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(n=35)
(n=35)

รวม
(n=70)

3 (8.57)
32 (91.43)

5 (14.29)
30 (85.71)

8 (11.43)
62 (88.57)

16 (45.71)
19 (54.29)

10 (28.57)
25 (71.43)

26 (37.14)
44 (62.86)

1 (2.86)

1 (2.86)

2 (2.86)

27 (77.14)
4 (11.43)
0
1 (2.86)
0
2(5.71)

32 (91.43)
1 (2.86)
1 (2.86)
0
0
0

59 (84.29)
5 (7.14)
1 (1.43)
1 (1.43)
0
2 (2.86)

4 (11.43)
25 (71.43)
6 (17.14)

1 (2.86)
26 (74.29)
8 (22.86)

5 (7.14)
51 (72.86)
14 (20.00)

30 (85.710
2 (5.71)
2 (5.71)
1 (2.86)

32 (91.43)
0
3 (8.57)
0

62 (88.57)
2 (2.86)
5 (7.14)
1 (1.43)
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
จํานวน และรอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทั่วไป (n = 70) (ตอ)

ตัวแปร
อาชีพ
ทํานา ทําสวน ทําไร
ทํางานบาน
คาขาย
รับจาง
รับราชการ
ไมมีอาชีพ
อื่นๆ
รายได (ตอเดือน)
< 5,000 บาท
5,000 -10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
>20,000 บาท
พักอาศัย
อยูกับครอบครัว/ญาติ
อยูกบั คนอืน่ ที่ไมใชญาติ
อยูคนเดียว

กลุมทดลอง
(n=35)

จํานวน(รอยละ)
กลุมควบคุม
(n=35)

รวม
(n=70)

2 (5.71)
13 (37.14)
8 (22.86)
7 (20.00)
0
4 (11.430
1 (2.86)

3 (8.57)
11 (43)
5 (14.29)
9 (25.71)
0
6 (17.14)
1 (2.86)

5 (7.14)
24 (34.29)
13 (18.57)
16 (22.86)
0
10 (14.29)
2 (2.86)

7 (20.00)
25 (71.43)
3 (8.57)
0

8 (22.86)
22 (62.86)
4 (11.43)
1 (2.86)

15 (21.43)
47 (67.14)
7 (10.00)
1 (1.43)

33 (94.29)
1 (2.86)
1 (2.86)

35 (100.00)
0
0

68 (97.14)
1 (1.43)
1 (1.43)
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ตารางที่ 4.2
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประวัติการเปนโรคเบาหวาน

ตัวแปร
เปนโรคเบาหวานมานาน (ป)
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
เปนมานาน (เฉลี่ย)
มีญาติปวยเปนโรคเบาหวาน
มี
ไมมี
เคยนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล
เคย
ไมเคย
ระดับน้ําตาลในเลือดกอน
อาหารเชา(FPG)
140-200 mg%
201-250 mg%
> 250 mg%

กลุมทดลอง
(n=35)

จํานวน(รอยละ)
กลุมควบคุม
(n=35)

22 (62.86)
11 (31.43)
2 (5.71)
0
5.14

21 (60.00)
12 (34.29)
1 (2.86)
1 (2.86)
5.51

43 (61.43)
23 (32.86)
3 (4.29)
1 (1.43)
5.32

25 (71.43)
10 (28.57)

25 (71.43)
10 (28.57)

50 (71.43)
20 (28.57)

4 (11.43)
31 (88.57)

6 (17.14)
29 (82.86)

10 (14.29)
60 (85.71)

31 (88.57)
3 (8.57)
1 (2.86)

33 (94.29)
1 (2.86)
1 (2.86)

64 (91.43)
4 (5.71)
2 (2.86)

รวม
(n=70)
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ตารางที่ 4.3
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาพิสัย ของลักษณะกลุมตัวอยาง
ลักษณะ
กลุมตัวอยาง
- อายุ
- รายไดตอเดือน
- ระดับน้ําตาล
ในเลือด

คาเฉลี่ย (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) / คาพิสัย
กลุมทดลอง
(n = 35)
50.89(6.293) / 40 – 60
7,971.43 (4630.371) / 2,000 – 20,000
169.31(30.657) / 140 – 276

กลุมควบคุม
(n = 35)
52.69(5.454) / 40 – 60
8,171.43(7213.083) / 1,000 – 40,000
166.31(29.632) / 140 – 300

ตารางที่ 4.4
เปรียบเทียบ จํานวน รอยละ และคาไคสแควรของลักษณะกลุมตัวอยางของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
ตัวแปร
- เพศ
ชาย

กลุมทดลอง
จํานวน
(รอยละ)
3

(8.6)

กลุมควบคุม
จํานวน
(รอยละ)
5

chi-square

(14.3)
P = .460

หญิง
- ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

32

(91.4)

30

(85.7)

27

(77.14)

32

(91.43)
P = .132

- มัธยมศึกษา

4

(11.43)

1

(2.86)
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ตารางที่ 4.5
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของอายุ รายได และระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชาของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง
ตัวแปร
- อายุ
- รายได
- ระดับน้ําตาลในเลือด

กลุมทดลอง
X
50.89
7971.43
172.86

SD
6.239
4630.371
38.848

กลุมควบคุม
X
SD
52.69
5.454
8171.43 7213.087
166.31
29.632

t

p-value

1.358
.421
.774

.183
.676
.222

สวนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับผลของการเขาคายเบาหวานกลางวันตอการรับรูส มรรถนะแหงตนใน
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้าํ ตาล
ในเลือดกอนอาหารเชาของผูปวยโรคเบาหวาน มีดังนี้
1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูส มรรถนะแหงตนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ําตาลในเลือด
กอนอาหารเชาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง ดังนี้
- การรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กลุมทดลอง มีคา
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 58.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 17.075 สวนกลุมควบคุม มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 59.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 20.717 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา คาเฉลี่ย
ของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) (ดังแสดงในตารางที่ 4.6)
- การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 68.06
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ 10.183 สวนกลุม ควบคุม มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 63.05 สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เทากับ10.863 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา คาเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ (p > .05) (ดัง
แสดงในตารางที่ 4.6)
- ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย เทากับ 172.86
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 38.848 สวนกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยเทากับ166.31
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 29.632 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา
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คาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) (ดังแสดงในตารางที่ 4.6)
สรุปไดวา กอนการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการ
ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม การปฏิบั ติ พ ฤติ ก รรมการดูแ ลตนเอง และระดั บ น้ํา ตาลในเลือ ดก อ นอาหารเช า
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05)
ตารางที่ 4.6
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชาของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม กอนการทดลอง
ตัวแปร
- การรับรูสมรรถนะแหงตนในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
- การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง
- ระดับน้ําตาลในเลือด

กลุมทดลอง
X
SD
58.54 17.075

กลุมควบคุม
X
SD
59.74 20.717

t

p-value

0.296

0.384

68.06

10.183

65.03

10.861

1.160

0.127

172.86

38.848 166.31 29.632

0.774

0.222

2. คาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัตพ
ิ ฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้าํ ตาลในเลือดกอนอาหารเชา
ภายในกลุม ทดลอง ดังนี้
- การรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กลุมทดลอง มีคา
คะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตน เทากับ 58.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 17.08 กอน
การทดลอง ภายหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีการเพิ่มขึ้นของคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรู
สมรรถนะแหงตน ในวันที่ 3 ของการเขาคาย โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 89.81 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 5.878 และภายหลังการเขาคาย 1 เดือน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะ
แหงตน เทากับ 96.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.486 กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรู
สมรรถนะแหงตน ในวันที่ 3 และ 1 เดือน มากกวากอนการเขาคาย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.1, 4.3
และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตน
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ภายหลังเขาคาย 1 เดือนมากกวา 3 วันของการเขาคาย และมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) (ดังแสดงในตารางที่ 4.7)
- การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กลุมทดลอง มีคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติ
พฤติกรรม เทากับ 68.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.183 กอนการทดลอง ภายหลังการทดลอง
1 เดือน พบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง เทากับ 92.37 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 3.309 กลุมทดลองมีการเพิ่มขึ้นของคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง 1 เดือนภายหลังการเขาคาย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.4 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ
พบวา กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง 1 เดือนภายหลังเขาคาย
มากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) (ดังแสดงในตารางที่ 4.7)
- ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลใน
เลือด เทากับ 172.86 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 38.843 กอนการทดลอง
ภายหลังการทดลอง 1 เดือน พบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลใน
เลือด โดยมีคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือด เทากับ 144.23 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 29.659 กลุมทดลองมีการลดลงของระดับน้ําตาลในเลือด 1 เดือนภายหลังการเขา
คาย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.5 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของ
ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา 1 เดือนภายหลังเขาคาย นอยกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) (ดังแสดงในตารางที่ 4.7)
สรุปไดวา ภายหลังการทดลอง 3 วัน และ1 เดือน กลุมทดลอง มีการเพิ่มขึ้นของการ
รับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ1 เดือนหลังการทดลอง กลุมทดลอง มี
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองมากขึ้นกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
และมีระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชานอยกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <
0.001)
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ตารางที่ 4.7
คาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา ภายในกลุมทดลอง
ตัวแปร
- การรับรูสมรรถนะแหงตน
- กอนทดลอง
- วันที่ 3 ของการเขาคาย
- หลังการทดลอง 1 เดือน
- การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
- กอนทดลอง
- หลังทดลอง 1 เดือน
- ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา
- กอนทดลอง
- หลังทดลอง 1 เดือน
p*** <0.001 , p** <0.01 , p* <0.05

X

SD

t

p - value

58.54
89.81
95.65

17.075
5.878
3.486

10.829***
13.384***

.000
.000

68.06
92.37

10.183
3.309

15.219***

.000

172.86
144.23

38.848
29.659

4.772***

.000

3. คาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้าํ ตาลในเลือดกอนอาหารเชา
ภายในกลุม ควบคุม
- การรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กลุมควบคุม มีคา
คะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตน เทากับ 59.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 20.72 กอน
การทดลอง ภายหลังการทดลอง 1 เดือน พบวา กลุมควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงของคาคะแนนเฉลี่ยของ
การรับรูสมรรถนะแหงตน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตน เทากับ 62.93 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.99 กลุมควบคุม มีการเพิ่มขึ้นของคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะ
แหงตน 1 เดือนภายหลังการทดลอง ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.2 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ
พบวา กลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตน ภายหลังการทดลอง 1 เดือนมากกวา
กอนการทดลอง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) (ดังแสดงในตารางที่ 4.8)
- การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กลุมควบคุม มีคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติ
พฤติกรรม เทากับ 65.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.861 กอนการทดลอง ภายหลังการทดลอง
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1 เดือน พบวา กลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง มากกวากอนการ
ทดลอง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง เทากับ 70.20 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 10.510 กลุมควบคุมมีการเพิ่มขึ้นของคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง 1 เดือนภายหลังการทดลอง ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.4 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ
พบวา กลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลัง 1 เดือนมากกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) (ดังแสดงในตารางที่ 4.8)
- ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา กลุมควบคุม มีคา เฉลี่ยของระดับน้ําตาลใน
เลือด เทากับ 166.31 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 29.632 กอนการทดลอง
ภายหลังการทดลอง 1 เดือน พบวา กลุมควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลใน
เลือด โดยมีคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือด เทากับ 170.40 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 77.160 กลุมควบคุมมีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําตาลในเลือด 1 เดือนภายหลังการ
ทดลอง ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.5 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย
ของระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา 1 เดือนมากกวากอนการทดลอง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p > .05) (ดังแสดงในตารางที่ 4.8)
สรุปไดวา ภายหลังการทดลอง 1 เดือน กลุมควบคุม มีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง มากกวากอนการทดลอง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) และมี
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) และ
มีระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชามากกวากอนการทดลอง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05)
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ตารางที่ 4.8
คาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา ภายในกลุมควบคุม
ตัวแปร
- การรับรูสมรรถนะแหงตน
- กอนทดลอง
- หลังการทดลอง 1 เดือน
- การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
- กอนทดลอง
- หลังทดลอง 1 เดือน
- ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา
- กอนทดลอง
- หลังทดลอง 1 เดือน
p*** <0.001, p** <0.01, p* <0.05

X

SD

t

p - value

59.74
62.93

20.717
16.993

1.105

.138

65.03
70.20

10.861
10.510

2.349*

.012

166.31
170.40

29.632
77.160

0.323

.374
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ภาพประกอบที่ 4.1
แสดงคาเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กอนการทดลอง
3 วันหลังการทดลอง และ 1 เดือนหลังการทดลอง ของกลุมทดลอง

การรับรูสมรรถนะแหงตน

120
100

95.65

80
60

89.81
กลุมทดลอง

58.54

40
20
0

เวลา
กอนการทดลอง

3 วันหลังทดลอง

หลังการทดลอง

ภาพประกอบที่ 4.2
แสดงคาเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
กอนการทดลอง และ 1 เดือนหลังการทดลอง ของกลุมควบคุม

การรับรูสมรรถนะแหงตน

64
63

62.93

62
กลุมควบคุม

61
60

59.74

59
เวลา

58
กอนการทดลอง

หลังการทดลอง
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ภาพประกอบที่ 4.3
แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัตพิ ฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง 1 เดือน

คาเฉลีย
่ การรับรูส
 มรรถนะแหงตน

100
95.65

90
80
กลุมทดลอง

70
59.74

60

กลุมควบคุม
62.93

58.54

50
เวลา

40

กอ นทดลอง

หลังทดลอง

คาเฉลี่ย การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ภาพประกอบที่ 4.4
แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการปฏิบัตพิ ฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง 1 เดือน
100
92.37

90
80
68.06
60

กลุมทดลอง

70.2

70

กลุมควบคุม

65.03

50
เวลา

40
กอนทดลอง

หลังทดลอง
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ภาพประกอบที่ 4.5
แสดงการเปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชาของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง 1 เดือน

180
175

172.86

ระดับน้ําตาลในเลือด

170
165

170.4

166.31

160
155
150

กลุมทดลอง

145

144.23
กลุมควบคุม

140
135
130
125
กอนทดลอง

หลังทดลอง

เวลา

4. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตางของตัวแปรระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
- การรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กอนการทดลอง
และภายหลังการทดลอง 1 เดือน กลุมทดลอง มีผลตางของคาเฉลี่ยของคะแนน เทากับ 37.11 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.404 กลุมควบคุม มีผลตางของคาเฉลี่ยของคะแนน เทากับ 3.19 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 17.099 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนความแตกตางของการรับรูสมรรถนะแหงตน มากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p
< 0.001) (ดังแสดงในตารางที่ 4.9)
- การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง กอนการทดลอง และภายหลังการทดลอง 1
เดือน กลุมทดลอง มีผลตางของคาเฉลี่ยของคะแนน เทากับ 24.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
9.452 กลุมควบคุม มีผลตางของคาเฉลี่ยของคะแนน เทากับ 5.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
13.026 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตางของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง มากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) (ดังแสดง
ในตารางที่ 4.9)
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- ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา กอนการทดลอง และภายหลังการทดลอง 1
เดื อ น กลุ ม ทดลอง มี ผ ลต า งของค า เฉลี่ ย ของระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดก อ นอาหารเช า เท า กั บ 28.63
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 35.495 กลุมควบคุม มีผลตางของคาเฉลี่ยของ
ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา เทากับ 4.09 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
74.856 และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา กลุมทดลอง มีผลตางของคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลใน
เลือดกอนอาหารเชา มากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ดังแสดงในตารางที่
4.9)
สรุปไดวา กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตางของการรับรูสมรรถนะแหง
ตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการเขาคาย
เบาหวาน 1 เดือน มากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) และมีคาเฉลี่ยความ
แตกตางของการลดลงของระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชาภายหลังการเขาคายเบาหวาน 1 เดือน
มากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ตารางที่ 4.9
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตางของตัวแปรระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง
d
SD

ตัวแปร
- การรับรูสมรรถนะแหงตนในการ
ปฏิบัติการดูแลตนเอง
กอนทดลอง – หลังทดลอง 1 เดือน
- การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
กอนทดลอง – หลังทดลอง 1 เดือน
- ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา
กอนทดลอง – หลังทดลอง 1 เดือน

กลุมควบคุม
d
SD

t

p-value

37.11

16.406

3.19

17.099 11.226***

.000

24.31

9.452

5.17

13.026 11.673***

.000

28.63

35.495

4.09

74.856

.049

p*** < 0.001 , p** < 0.01 , p* < 0.05
d = ผลตางของคาเฉลี่ย

1.704*
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5. ทดสอบความแปรปรวนรวมของเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ตอ
การรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง และระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา หลังการทดลองของกลุมทดลอง
(n = 35)
- การทดสอบความแปรปรวนรวมของเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ตอการ
รับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังการทดลอง ของกลุมทดลอง มีคา
Sum of Square = 207.868, df = 25, F = .031 เมื่อวิเคราะหดวยสถิติความแปรปรวนรวม (Analysis
of Covariance: ANCOVA) พบวา เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ไมมีอิทธิพลรวมตอการเพิ่มขึ้น
ของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง (p > .05) (ดังแสดงในตารางที่
4.10)
- การทดสอบความแปรปรวนรวมของเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังการทดลอง ของกลุมทดลอง มีคา Sum of Square = 197.005, df
= 25, F = .405 เมื่อวิเคราะหดวยสถิติความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance: ANCOVA)
พบวา เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ไมมีอิทธิพลรวมตอการเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติพฤติกรรม
การดูแลตนเอง (p > .05) (ดังแสดงในตารางที่ 4.11)
- การทดสอบความแปรปรวนรวมของเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ตอระดับ
น้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา หลังการทดลอง ของกลุมทดลอง มีคา Sum of Square = 24207.338,
df = 25, F = 1.529 เมื่อวิเคราะหดวยสถิติความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance: ANCOVA)
พบวา เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ไมมีอิทธิพลรวมตอการลดลงของระดับน้ําตาลในเลือดกอน
อาหารเชา (p > .05) (ดังแสดงในตารางที่ 4.12)
สรุปไดวา เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาไมมีผลตอการเพิ่มขึ้นของการรับรู
สมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการ
ลดลงของระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา หลังการทดลองของกลุมทดลอง
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ตารางที่ 4.10
ทดสอบความแปรปรวนรวมของเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ตอการรับรูสมรรถนะแหง
ตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังการทดลอง ของกลุม ทดลอง (n = 35)
แหลงความแปรปรวน
เพศ * อายุ * รายได *
ระดับการศึกษา

Sum of Square
207.868

df
25

Mean Square F
11.015
.031

p - value
.586

ตารางที่ 4.11
ทดสอบความแปรปรวนรวมของเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ตอการปฏิบัติพฤติกรรม
การดูแลตนเอง หลังการทดลอง ของกลุม ทดลอง (n = 35)
แหลงความแปรปรวน
เพศ * อายุ * รายได *
ระดับการศึกษา

Sum of Square
197.005

df
25

Mean Square F
7.880
.405

p - value
.964

ตารางที่ 4.12
ทดสอบความแปรปรวนรวมของเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ตอระดับน้ําตาลในเลือด
กอนอาหารเชา หลังการทดลอง ของกลุม ทดลอง (n = 35)
แหลงความแปรปรวน
เพศ * อายุ * รายได *
ระดับการศึกษา

Sum of Square df Mean Square
F
p - value
24207.338
25
968.294
1.529
.259
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง ใชทฤษฎีสมรรถนะแหงตน (Self – Efficacy Theory)
ของแบนดูรา (Bandura, 1986, 1997) เปนแนวทางในการศึกษาผลของการเขาคายเบาหวานกลางวัน
ตอการรับรูสมรรถนะแหงตน พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 พบวา ผลของการเขาคายเบาหวาน ชวยสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง และสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามผลการศึกษาตอตัว
แปรที่ ศึ ก ษา ได แ ก การรั บ รู ส มรรถนะแห ง ตนในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง การปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา ดังนี้คือ
การรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภายหลังเขารวมกิจกรรมคายเบาหวาน 3 วัน และ 1 เดือน กลุม ทดลอง เกิดการเปลี่ยนแปลง
การรับรูสมรรถนะแหงตน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติการดูแล
ตนเองภายหลังเขาคายมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) (ตารางที่ 4.7)
และมากกวากลุมควบคุม ที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) (ตารางที่ 4.9)
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 ที่วากลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการเขาคายเบาหวานกลางวัน มีคา
คะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ภายหลังการเขาคาย
3 วันและ 1 เดือน มากกวากอนการทดลอง และสมมติฐานที่ 3 ที่วากลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการ
เขาคายเบาหวานกลางวัน มีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ระหวางกอนการทดลองและภายหลังการทดลองมากกวากลุมควบคุมที่ไดรับ
การสอนตามปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากโปรแกรมกิจกรรมคายเบาหวานที่จัดขึ้นโดยผูวิจัยใชวิธกี ารประชุม
กลุมยอย เพื่อใหผูปวยไดแลกเปลี่ยนประสบการณโดยเลาถึงปญหาของตนเองใหแกสมาชิกในกลุมฟง
รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาและการดูแลตนเองที่เคยปฏิบัติมา ตอจากนั้นผูวิจัยไดสอนใหความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน สาเหตุ อาการ อาการแสดง ภาวะแทรกซอน การรักษาและการมีพฤติกรรม
ดูแลตนเองเพื่อการควบคุมโรคได ซึ่งก็เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถทําใหกลุมเกิดการรับรูในความสามารถ
ของตนเองมากขึ้น รวมทั้งใหผูปวยซักถามในสิ่งที่สงสัย รวมแสดงความคิดเห็นหลังจากไดเรียนรูจาก
ผูวิจัยแลว ทําใหผูปวยเกิดการรับรูที่ถูกตองชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม ขณะที่เขาคาย 3 วัน ผูปวยไดรับการ
ฝกปฏิบัติจากโปรแกรมกิจกรรมอยูตลอดเวลา โดยมีการจัดใหผูปวยเบาหวานทดลองฝกปฏิบัติการดูแล
ตนเองในดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การปองกันและแกไขเมื่อเกิดอาการภาวะ
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น้ําตาลในเลือดสูง- ต่ํา การดูแลเทา และทดลองการจัดยาเบาหวานที่ผูปวยเบาหวานรับประทานในแต
ละมื้อดวยตัวเอง มีการฝกทบทวนซ้ําๆ จนผูปวยสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ จนประสบความสําเร็จ ซึ่ง
จะชวยสงผลใหผูปวยเบาหวานมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมในดานตางๆ เปนอยางมาก ดังจะเห็น
ได จ ากกอ นการทดลอง ผู ป ว ยเบาหวานมี ก ารปฏิ บั ติ ต นไม เ หมาะสมกั บ โรค ขาดความเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถในการดูแลตนเอง หวังพึ่งยาและเจาหนาที่สาธารณะสุข หลังจากการเขาคายเบาหวาน
ผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงการรับรูสมรรถนะแหงตน ทําใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติในทุกๆ ดาน ดัง
ผลการวิจัยที่พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรม
การดูแลตนเอง เพิ่มมากขึ้นกวากอนการทดลองโดยรวมและรายดานทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
( p < .001 ) (ดังแสดงในตารางที่ 1 ในภาคผนวก จ) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวัชรา เมืองแก
(2545) ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพของโครงการสนับสนุนและใหความรูตอการรับรูสมรรถนะในการดูแล
ตนเอง และภาวะการควบคุมโรคของผูปวยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ควบคุมโรคไมได เปนการวิจัยกึ่ง
ทดลอง รูปแบบการวิจัยประกอบดวย การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใหความรูและฝกปฏิบัติ 3 ครั้ง หาง
กัน 4 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา หลังเขาโครงการ ผูปวยมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูสมรรถนะในการดูแล
ตนเองโดยรวมและรายดานสูงกวากอนการเขาโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) และถา
ผูปวยปฏิบัติสําเร็จหลายๆ ครั้ง ยิ่งจะชวยสรางความเชื่อที่แรงกลาในสมรรถนะแหงตน ซึ่งสอดคลองกับ
ที่แบนดูรา ไดกลาววา บุคคลจะเกิดการรับรูสมรรถนะแหงตนไดเมื่อประสบความสําเร็จในการกระทํา
และประสบการณของการไดรับความสําเร็จเปนแหลงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการสรางการรับรูสมรรถ
แหงตน (Bandura,1977) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Harnirattisai (2003) ที่ศึกษาผลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอการรับรูสมรรถนะแหงตนและพฤติกรรมการออกกําลังกายและการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายของผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ผลการวิจัยพบวา 2 และ 6 สัปดาห
ภายหลังเขาโปรแกรม กลุมทดลอง มีการรับรูสมรรถนะแหงตนเพิ่มมากขึ้นกวากอนการเขาโปรแกรม
และมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)
นอกจากนี้ผูวิจัยไดจัดใหมีกิจกรรมตัวแบบ ซึ่งเปนตัวแบบที่เปนบุคคลจริงๆ (Live Model) ที่
ปวยเปนโรคเบาหวานที่เคยมีประวัติไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ใกลเคียง
กั บ ค า ปกติ ม ากที่ สุ ด ได ซึ่ ง ตอ มาตั ว แบบได รั บ ความรู แ ละมี ก ารปฏิ บั ติพ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จนสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี โดยใหตัวแบบเลาประสบการณ
เกี่ ยวกั บประสบการณ ที่ประสบความสํ าเร็จในการดูแลตนเองใหผูปว ยเบาหวานฟง ซึ่ งตัวแบบนี้มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล 3 ดานคือ ชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหมๆ หรือทักษะใหมๆ ซึ่งมีผล
ทําใหเกิดการระงับหรือการแสดงพฤติกรรมของผูสังเกตตัวแบบได และชวยใหพฤติกรรมที่เคยไดรับการ
เรียนรูมาแลวไดมีโอกาสแสดงออก (Bandura,1669 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549)
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นอกจากนี้ ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเข า ค า ยเบาหวานตลอดระยะเวลา 3 วั น มี ก ารจั ด
บรรยากาศใหผูปวยไมรูสึกวาถูกสอน จนเกิดความกลัว วิตกกังวลวาตนจะไมสามารถปฏิบัติตามได โดย
จัดใหมีบรรยากาศของการผอนคลาย สนุกสนาน มีสันทนาการและเกมสตางๆ แทรกระหวางกิจกรรม
การเรียนรู มีการเคลื่อนไหวรางกาย มีการทํางานเปนกลุม ในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน ทําใหผูปวยมีการ
เรียนรูในการฝกปฏิบัติ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากการสรางการรับรู
สมรรถนะแหงตนจะเกิดผลดี เมื่อสภาพรางกายและอารมณอยูในภาวะผอนคลาย ไมตึงเครียดหรือวิตก
กังวล ซึ่งสอดคลองกับแหลงของสมรรถนะแหงตนในเรื่องการกระตุนทางอารมณ (Emotional arousal)
จะชวยสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน (Bandura, 1997) นอกจากนี้ ยังมีการชักจูงดวยคําพูดเพื่อเปน
การการเสริมแรงโดยการพูดวา เขาสามารถทําได และกลาวชมเชยเมื่อผูปวยสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ ได และใหคําปรึกษาแกผูปวยที่ยังไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดถูกตอง และผูวิจัยไดแจก
คูมือการปฏิบัติการดูแลตนเองและแบบบันทึกการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อใหผูปวยสามารถ
ตรวจสอบและทบทวนไดจ ากคู มื อ ช ว ยทํ า ให มีค วามรูที่ ถูก ตอง สิ่ ง เหลา นี้ ทํ า ให ผูปว ยเกิด การรับ รู
สมรรถนะแหงตนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวัชรา เมืองแก (2545) ที่มีการแจกคูมือใหกับ
ผูปวยเพื่อทบทวนความรูและการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งก็มีผลทําใหภายหลังการทดลอง
ผูปวยมีความมั่นใจในสมรรถนะแหงตนเพิ่มมากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูสมรรถนะแหงตนในการดูแล
ตนเองโดยรวมและรายดานสูงกวากอนการทดลองดังที่กลาวมาแลวขางตน
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภายหลังเขาคาย 1 เดือน กลุมทดลอง มีคาคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองมากกวากอนการทดลอง และมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .001) ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ 2 ที่วากลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการเขาคายเบาหวานกลางวัน มีคา
คะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ภายหลังการเขาคาย 1 เดือน มากกวากอนการ
ทดลอง และสมมติฐานที่ 3 ที่วา กลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการเขาคายเบาหวานกลางวัน มีคา
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง การ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระหวางกอนการทดลองและภายหลังการทดลองมากกวากลุม ควบคุมที่
ไดรับการสอนตามปกติ
การที่กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง สูงกวากอนการ
ทดลองนั้น เปนผลมาจากโปรแกรมกิจกรรมคายเบาหวานที่ผูวิจัยจัดขึ้น โดยกิจกรรมประสบการณ
โดยตรงในการเลือกรับประทานอาหาร กลาวคือ ขณะที่ผูปวยอยูในคาย 3 วัน มีกิจกรรมใหผูปวยเลือก
ชนิดอาหารที่ตนจะรับประทาน แลวหลังจากนั้น 2 ชั่วโมง ทําการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วของผูปวยทุกคน
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ผลระดั บ น้ํ า ตาลสู ง ขึ้ น กว า ตอนที่ เ จาะก อ นอาหารเช า และให ผู ป ว ยสะท อ นถึ ง ชนิ ด ของอาหารที่
รับประทานวามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือด สอนใหผูปวยรูจักการวางแผนการดูแล
ตนเอง ใหผูปวยทดลองฝกจริงในเรื่องของการคํานวณพลังงานตามความตองการในแตละวัน จัด
สัดสวนอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง จัดรายการอาหารแลกเปลี่ยนตามปริมาณพลังงาน และใหผูปวย
ตักอาหารรับประทานเองตามปริมาณที่คํานวณได ผูวิจัยสังเกตการตักอาหารของผูปวย พบวา ผูปวย
สามารถเลือกตักชนิดอาหารที่เหมาะสม และตักในปริมาณที่พอดีกับปริมาณพลังงานที่คํานวณได และ
มีการใชรายการอาหารแลกเปลี่ยนไดถูกตอง ทั้งนี้การที่ผูปวยสามารถปฏิบัติไดถูกตองอาจเนื่องมาจาก
ผูปวยไดมีการเรียนรูจากประสบการณจริง และประสบความสําเร็จจากการปฏิบัติจริง มีผลทําใหผูปวย
รับรู ถึง ผลลัพ ธของการกระทํ าและมีความมั่นใจในการปฏิ บัติพฤติกรรมการดู แลตนเอง (Bandura,
1997) มีการจัดเตรียมตัวอยางอาหารจริงทั้ง 3 ประเภท เพื่อสาธิตและสําหรับรับประทานเปนอาหารมื้อ
กลางวันทุกวัน และใหผูปวยลงบันทึกในสมุดบันทึกในเรื่องของการรับประทานอาหารทุกมื้อ ในวันแรก
ผู ป ว ยยั ง คงเลื อ กชนิ ด อาหาร และตั ก อาหารตามปริ ม าณที่ คํ า นวณไม ค อ ยถู ก ต อ ง แต ใ นวั น ที่ 2,3
สามารถปฏิ บั ติ ไ ด ถู ก ต อ งมากขึ้ น และ 1 เดื อ น ภายหลั ง เข า ค า ย จากข อ มู ล การบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ
พฤติกรรม ผูปวยสวนใหญสามารถเลือกชนิดอาหารไดเหมาะสม เชน เคยรับประทานแกงกะทิเปน
ประจํา ปจจุบันรับประทานผักสดหรือผักตมมากขึ้น แลกเปลี่ยนอาหารไดเหมาะสม แตกอนผูปวยมัก
รับประทานขนมหวานแทนขาว แตปจจุบันถามื้อใดไมอยากรับประทานขาว ก็จะรับประทานกวยเตี๋ยว
แทน และสามารถตั ก อาหารได ต ามปริ ม าณที่ คํา นวณไว ผู ป ว ยรั บ ประทานข า วในปริ ม าณที่ ล ดลง
กวาเดิม เชน เคยรับประทานขาวมื้อละ 2 จานพูน ปจจุบันรับประทานเพียงมื้อละ 2 ทัพพี ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของอรุณรัศมี บุนนาค (2547) ที่พบวา การเขาคายเบาหวานทําใหผูปวยมีความถูกตอง
ของพฤติกรรมการใชรายการอาหารแลกเปลี่ยนและการนับคารโบไฮเดรต และการใหผูปวยบันทึก
กิจกรรมที่ปฏิบัติในแตละวัน เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูปวยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง
(Self monitoring) อันจะชวยใหผูปวยมีความมั่นใจและปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี (Harnirattisai,
2003)
นอกจากนี้ยังมีการใหความรูและมีการฝกทบทวนซ้ําในสิ่งที่ไดปฏิบัติในการทํากิจกรรมเดิน
แรลลี่ (Walk Rally) ในวันสุดทายของการเขาคาย โดยใหผูปวยทุกคนลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องของการ
รับประทานอาหาร ฝกทบทวนการออกกําลังกาย เรียนรูเรื่องยาและการใชยาที่ถูกตอง ฝกการปองกัน
และแกไขภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา – สูง และฝกการดูแลเทา ในฐานการเรียนรูการทํากิจกรรมเดินแรลลี่
ไดแก ฐานที่ 1 ชื่อฐาน “มีความรูดูแลตนเอง” และ “ใชยาถูกตอง ปองกันโรคแทรก” ฐานที่ 2 ชื่อฐาน
“กินพอดี ชีวีเปนสุข” และ “ออกกําลังกายวันละนิด พิชิตน้ําตาล” และฐานที่ 3 ชื่อฐาน “ดูแลเทาเปนยอด
ปลอดการเกิดแผล” และ “รูเทาทันอาการน้ําตาลต่ํา/สูง” การทํากิจกรรมการฝกทบทวนซ้ําๆ ดังกลาว
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เหลานี้อาจทําใหผูปวยไดเรียนรูจนเกิดความมั่นใจในสิ่งที่จะปฏิบัติและปฏิบัติไดถูกตอง ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของสมพงษ สุวรรณวลัยกร (2549) ที่ไดศึกษาประสบการณการจัดคายเบาหวานชนิดไม
พักแรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีการจัดการเรียนรูแบบคายเบาหวานในผูใหญ โดยเนนการฝกทดลอง
ปฏิบัติดวยตนเอง ภายหลังการเขาคาย พบวา ผูปวยสวนใหญมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม
จนทําใหมีระดับน้ําตาลในเลือดลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางมาก และสอดคลองกับการศึกษาของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (2549) ที่ไดศึกษาการจัดกิจกรรมคายเบาหวานแบบไมพักคางแรม ใน
กลุมผูปวยเบาหวานที่มารับการรักษาที่ศูนยสุขภาพปฐมภูมิ ที่มีระดับน้ําตาลในเลือดมากกวาหรือ
เทากับ 200 mg / dl และไมสามารถควบคุมโรคได มีการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบสถานีประเมินความรู
จํานวน 6 สถานี นัดเขากิจกรรมคายทั้งหมด 5 ครั้ง ภายหลังการเขาคาย พบวา ผลที่ไดจากการทํา
กิจกรรมคายเบาหวาน ทําใหลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอน ลดคาใชจายในการรักษา คุณภาพชีวิต
ของผูป วยและครอบครัวดี ขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัย ยังไดใหผูปวยฝกลงบัน ทึกในแบบบันทึกการปฏิบัติ
พฤติกรรมทุกวันขณะเขาคาย และ 1 เดือนหลังเขาคาย รวมกับมีการแจกคูมือการดูแลตนเองใหแก
ผูปวยนําไปทบทวนการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองใหถูกตองที่บาน ผูปวยสวนใหญลงบันทึกและ
ปฏิบัติไดถูกตอง ผูปวยสามารถควบคุมการรับประทานอาหารไดถูกตอง มีการออกกําลังกายทุกวัน
รับประทานยาตามแผนการรักษาทุกมื้อ มีการดูแลทําความสะอาดเทาและบริหารเทาทุกวัน มีผูปวย 1
ราย ที่เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และมีการแกไขภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําไดถูกตอง โดยดื่มน้ําหวาน
ครึ่งแกว อาการหายเปนปกติ ดังผลการวิจัยครั้งนี้ โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมและรายดาน กอนการทดลอง และ 1 เดือนหลังการทดลอง ภายใน
กลุมทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพิ่มมากขึ้น
กวากอนการทดลอง ทั้งพฤติกรรมโดยรวมและรายดานทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)
(ดังแสดงในตารางที่ 2 ในภาคผนวก จ)
การที่ผูปวยไดเห็นตัวแบบทางบวกที่ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตอง ทําใหผูปวยมี
ความมั่นใจ และเกิดทักษะจากการไดปฏิบัติดวยตนเอง มีการพูดชักจูงดวยวาจา ผูวิจัยใหคําชมเชย ให
กําลังใจในการปฏิบัติของผูปวยเบาหวานวา เขามีความสามารถที่จะปฏิบัติไดอยางถูกตอง ผูปวยเกิด
การคาดหวังวาตนเองจะทําได การกระทําดังกลาวเปนการกระตุนทางอารมณ ซึ่งจะมีผลตอการรับรู
สมรรถนะแหงตน โดยไดจัดใหมีกิจกรรมที่ทําใหผูปวยเบาหวานคลายเครียด ลดความกลัวกังวล โดย
การจัดบรรยากาศใหสนุกสนาน ไมมีลักษณะทางคลินิก มีสันทนาการ เกมสตางๆ มีกิจกรรมกลุมเพื่อน
ชวยเพื่อน ซึ่งสภาพที่ผอนคลายสบายๆ จะทําใหบุคคลมีการรับรูเกี่ยวกับสมรรถนะแหงตนสูงขึ้น อันจะ
ทําใหการแสดงออกถึงความสามารถดีขึ้นดวย ซึ่งตรงขามกับถาบุคคลที่ถูกกระตุนอารมณทางลบ เชน
การอยูในบรรยากาศหรือสภาพที่ตึงเครียด จะทําใหเกิดความวิตกกังวลและเครียด นอกจากนี้อาจจะทํา
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ใหเกิดความกลัว และจะนําไปสูการรับรูสมรรถนะแหงตนต่ําลง ถาอารมณดังกลาวเกิดมากขึ้น จะทําให
บุ ค คลไม ส ามารถที่ จ ะแสดงออกไดดี อั น จะนํ า ไปสูป ระสบการณ ข องความล ม เหลวในการกระทํ า
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549 และนพมาศ อุงพระ, 2546)
ขณะอยู ใ นค า ยเบาหวาน 3 วัน ผู วิ จั ย จั ด ใหมี กิ จ กรรมฝ ก กํ า หนดเปา หมายในการดู แ ล
สุขภาพตนเอง กิจกรรมนี้เนนใหผูปวยเห็นความสําคัญของการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยาง
มีเปาหมายและตอเนื่อง ผูปวยมีการวางเปาหมายในการดูแลสุขภาพตนเองในแตละดานวาจะควบคุม
อาหาร มีการออกกําลังกายเปนประจํา รับประทานยาตามแผนการรักษา และบริหารเทาทุกวัน และมี
ความคาดหวั ง ว า เมื่ อ ตนเองเปลี่ ย นพฤติ ก รรมแล ว จะสามารถลดระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดลงได ลด
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานที่อาจเกิดขึ้นได ผูปวยมีการเรียนรูและมีการรับเอาพฤติกรรมใหมมา
ปฏิบัติ เชน การเรียนรูเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกาย เรียนรูถึงแนวทางการ
ปองกันการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา – สูง ไดสําเร็จ ไมเกิดภาวะแทรกซอน มีการหยุดพฤติกรรมที่
กําลังปฏิบัติอยู เชน ลดการรับประทานอาหารประเภทแปง น้ําตาล และไขมันลง เลิกรับประทานขนม
หวาน รับประทานผลไมที่มีรสหวานนอยแทน และมีการธํารงพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งหมายถึง เมื่อมีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีแลวก็ยังคงดําเนินพฤติกรรมนั้นอยางสม่ําเสมอ เชน ควบคุมปริมาณอาหารไดทุก
มื้อ ออกกําลังกาย ดูแลเทา เปนประจําตอเนื่องทุกวัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา (2549) ไดจัดกิจกรรมคายเบาหวานแบบพักคางแรม ในกลุมผูปวยเบาหวานและ
ญาติที่มารับการรักษาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อใหผูปวยเบาหวานและญาติไดเรียนรูและ
ฝกทักษะในการปฏิบัติในเรื่องการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การเจาะหาน้ําตาลในเลือดจาก
ปลายนิ้ ว และเพื่อ ให ผูป ว ยเบาหวานสามารถดํ า รงชีวิ ตได เ หมื อนกั บบุ ค คลทั่ว ไป ภายหลั ง การจั ด
กิจกรรมคายเบาหวานแลวนั้น ผูปวยมีการดูแลตนเองที่เหมาะสมมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สําหรับผูปวยกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติ จากพยาบาลวิชาชีพ แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลวังนอย ทุก 1-2 เดือนตอครั้งตามแพทยนัด ซึ่งเปนการสอนสุขศึกษารวมกับการใหออกกําลัง
กายในลักษณะการยืดเหยียด แตละครั้งใชเวลาประมาณ 10-15 นาที ขณะรอแพทยตรวจ การสอนและ
การออกกําลังกายจะปฏิบัติไปพรอมๆ กับผูปวยอื่นที่มารับบริการแผนกผูปวยนอก เมื่อพิจารณาถึง
คาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของกลุมควบคุม พบวา ภายหลังการทดลอง 1
เดือน กลุมควบคุมก็มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยของ
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง มากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05 ) (ดัง
แสดงในตารางที่ 4.8) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติจากแพทยและพยาบาล
ที่ใหบริการที่แผนกผูปวยนอก นอกจากนี้ผูปวยสามารถเรียนรูไดเอง จากเอกสารแผนพับ ความรูจากสื่อ
ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ที่มีการเผยแพรความรูดานสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีการรณรงคการใหความรูในการ
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ดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในชุมชนจากหอกระจายขาวประจําหมูบาน จากฝายสาธารณะสุขของ
องคการบริหารสวนตําบลตางๆ หรืออาจมีการถายทอดแลกเปลี่ยนระหวางผูปวยกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมในชุมชน จึงทําใหภายหลังการทดลอง 1 เดือน ผูปวยกลุมควบคุมเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองตองถูกตอง มีคุณภาพเพียงพอ
และสม่ําเสมอตอเนื่อง จึงจะสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได
ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา (FPG)
ภายหลังทีผ่ ูปวยเบาหวานเขารวมกิจกรรคายเบาหวาน 1 เดือน พบวา ผูป วยกลุม ทดลองมี
ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงมากกวากอนการทดลอง และลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 4.9) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา กลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดย
การเขาคายเบาหวานกลางวัน มีระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชานอยกวากอนการทดลอง และ
สมมติฐานขอที่ 5 ที่วา กลุมทดลองที่ไดรับการดูแลโดยการเขาคายเบาหวานกลางวัน มีการลดลงของ
ระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชามากกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติ
ผลการลดลงของระดับน้ําตาลในเลือดดังกลาว อาจเกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมกิจกรรมคาย
เบาหวานที่ผูวิจัยจัดขึ้น โดยตลอดระยะเวลาการเขาคาย 3 วัน ผูปวยเบาหวานทุกคนจะไดรับการเรียนรู
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และไดรับการฝกปฏิบัติจริงในเรื่องของชนิดอาหารมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําตาลในเลือด การใชรายการอาหารแลกเปลี่ยน การคํานวณพลังงานที่ตองการของแตละคน โดย
ในวันแรกของการเขาคาย มีการเจาะเลือดผูปวยกอนอาหารเชา และหลังอาหารกลางวัน 2 ชั่วโมง ผล
พบวา ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาหารกลางวันของผูปวยเบาหวานทุกคน สูงขึ้นกวากอนอาหาร ซึ่ง
กิจกรรมนี้ทําใหผูปวยไดเรียนรูวา ผูที่เปนเบาหวานสามารถควบคุมเบาหวาน โดยการเลือกรับประทาน
อาหารใหครบหมวดหมู หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนอาหาร จํากัดและกระจายมื้ออาหารใหเหมาะสม
ในแตละมื้อ แตละวัน จะเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงกับปกติให
ไดมากที่สุด (ศัลยา คงสมบูรณเวช , 2550) ซึ่งเดิมผูปวยชอบรับประทานอาหารที่มีรสหวานในปริมาณ
มาก และรั บ ประทานจุ บ จิ บ หลั ง จากที่ ผู ป ว ยได ท ดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง ผู ป ว ยสามารถทํ า ได ถู ก ต อ ง
รับประทานอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน ในปริมาณพลังงานที่คํานวณไว และเมื่อผูปว ยกลับไป
อยูบานก็ยังดํารงพฤติกรรมนั้นๆ ได จนสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
อื่นๆ คือผลจากการเขาคายทําใหผูปวยเบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม
ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง เชนการศึกษาของเทพ หิมะทองคํา (2549) และสมพงษ สุวรรณวลัย
กร (2549) ที่ไดศึกษาประสบการณของการจัดคายเบาหวานในผูปวยเบาหวานผูใหญ ผลการศึกษา
ภายหลังการเขาคายมีการติดตามระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเปนระยะๆ พบวา ผูปวยมีระดับ
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น้ํ า ตาลในเลื อ ดลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ สอดกั บ การศึ ก ษาของโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช (2549) ไดพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวาน โดยใชรูปแบบการจัดคายเบาหวาน
หลังเขารวมกิจกรรมคายเบาหวาน 3 เดือน สามารถควบคุมระดับน้ําตาลสะสมอยูในเกณฑที่ดีโดยมีคา
น้ําตาลสะสม < 8.0 (HbA1C < 8.0) คิดเปน รอยละ 92 สามารถดูแลตนเองได และไมเกิด
ภาวะแทรกซอนฉุกเฉิน/ภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน
นอกจากนี้ผูปวยกลุมทดลองยังมีการดูแลใหออกกําลังกายใหไดความหนัก (Intensity) ที่
เพียงพอ โดยการใชคาความรูสึกเหนื่อยของผูปวย (Rating of Perceived Exertion by Borg’s Scale:
RPE) ผูปว ยเบาหวานควรออกกํ า ลั ง กายให มี ค วามหนัก ปานกลาง โดยมีค ะแนนความรู สึก เหนื่อ ย
เทากับ 12-14 ผูปวยจะรูสึกเริ่มเหนื่อย หรือในบางคนอาจรูสึกเหนื่อย หายใจแรง และมีเหงื่อออก (ฉกาจ
ผองอักษร, 2549; สมนึก กุลสถิตพร, ยุพา ไพรงามเนตร, 2550) ขณะเขาคาย 3 วัน ผูปวยไดรับการฝก
ปฏิบัติการออกกําลังกายโดยการรําไมพลองปาบุญมี โดยผูปวยออกกําลังกายที่มีระดับความเหนื่อย
ปานกลาง ออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้ง ๆ 20-30 นาที ในการออกกําลังกายแตละครั้งจะมีการเผา
ผลาญพลังงานประมาณ 90-120 แคลอรี่ (สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
และมีการออกกําลังกายอยางตอเนื่องที่บาน จึงมีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของกนลรัตน ปานทอง (2548) ที่ไดศึกษาผลของการออกกําลังกายโดยวิธีรําไมพลองปาบุญมี
ตอการลดระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลอง กลุม
ทดลองมีการลดลงของระดับน้ําตาลในเลือดมากกวากลุมควบคุม อยางนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
สํา หรับ กลุ ม ควบคุ ม ผลการวิจั ย พบวา ภายหลั ง การทดลอง 1 เดือ น กลุ ม ควบคุ ม มีก าร
เปลี่ยนแปลงการของระดับน้ําตาลในเลือด โดยมีคาคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือด มากกวากอนการ
ทดลอง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) (ดังแสดงในตารางที่ 4.8) ถึงแมวากลุมควบคุมจะมีการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) แตการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมควบคุมไมทําใหสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดลงได
ผลของการเขาคายเบาหวานโดยรวมตอการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรม
การดูแลตนเอง การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา เมื่อ
วิเคราะหโดยใชสถิติ ANCOVA พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา ไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตัวแปรที่ศึกษาเปนผลที่เกิดขึ้นจากการเขาคายเบาหวาน

