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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานต่อค่าน ้าตาลสะสม
ของผูป่้วยโรคเบาหวาน ท่ีรับการรักษาท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลบางกรวย 

วธีิการศึกษา : เป็นการวจิยัก่ึงทดลองแบบสองกลุ่ม วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง  
เกบ็รวบรวมข้อมูล : กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 จ านวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  

25 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเองท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตาม
แนวคิดการจดัการตนเองของ Kanfer&Gaelick (1991)  เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์และวดัค่าน ้าตาลสะสมในเลือด ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)  
 ผลการศึกษา : กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมลดลงกวา่ก่อนการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มทดลองมีผลต่างของค่าน ้าตาลสะสมในเลือดลดลงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05   

  สรุป : โปรแกรมการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน มีผลต่อค่าน ้าตาลสะสมของผูป่้วย
โรคเบาหวานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พยาบาลและบุคลากรทางการแพทยค์วรใชโ้ปรแกรมน้ีเป็น
แนวทางในการดูแลผูป่้วยเบาหวานใหส้ามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้

 

ค าส าคัญ : โปรแกรมการจดัการตนเอง น ้าตาลสะสม หน่วยบริการปฐมภูมิ  
 

Abstract 

 Objective : To study the effects of a self – management program on the level of Hemoglobin A1C 

among people with diabetes mellitus attending the Primary Care Unit, Bangkruay Hospital. 
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 Methods: The quasi – experimental research with a two - group pretest-posttest design.  

Data collecting: The subjects were 50 diabetic type 2 patients, randomly assigned to either the 

experimental (n=25) or control groups(n=25). The experimental group received the self-management program 

developed by the researcher based on the self- management concept of Kanfer and Gaelick (1991) for 12 

weeks between February and April 2021. Pretest and posttest were administered. Data was analyzed using 

descriptive statistics, percentage, mean, standard deviation and t-test. 

Results: The results of the study showed that mean scores of the Hemoglobin A1C of the experimental 

group were significantly lower than those of the control group (p < .05) and the Hemoglobin A1C level of the 

experimental group was also decrease significantly (p < .05) 
 Conclusions: The self – management program effects the Glycosylated hemoglobin A1C of diabetes 

mellitus patients significantly (p < .05). As a result, nurses and other health care providers should use this 

program as a guideline when caring for diabetes mellitus patients. 

 

Keywords : Self-management program, Hemoglobin A1C, Primary Care Unit  

 

บทน ำ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป มีผลต่อสุขภาพและการด าเนินชีวติประจ าวนั 

ของประชาชน การบริโภคอาหารเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดการเจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรังมากข้ึน โรคเบาหวาน 

เป็นโรคเร้ือรังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคญั และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเกือบทุกประเทศทัว่โลกจากสถิติของ
องคก์ารอนามยัโลก ปี 2560

 
 พบวา่ผูป่้วยเบาหวานทัว่โลกประมาณ 425 ลา้นคน คาดวา่ในปี 2583 จะมีผูป่้วย

เบาหวานเพิ่มข้ึนประมาณ 642 ลา้นคน1 ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบนัมีผูป่้วยเบาหวาน 4.8 ลา้นคน และคาดวา่
ในปี พ.ศ. 2583 จะมีผูป่้วยเบาหวานเพิ่มข้ึนประมาณ 5.3 ลา้นคน2 จากรายงานจ านวนผูป่้วยโรคเบาหวาน หน่วย
บริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลบางกรวย 3  จ  านวนผูป่้วยโรคเบาหวานเพิ่มมากข้ึนตามล าดบัดงัน้ี ปี 2561,2562, 
2563 มีจ านวน 554, 558, 661 ราย 

โรคเบาหวานท าใหเ้กิดการเจ็บป่วยเร้ือรังและมีความซบัซอ้นผูป่้วยโรคเบาหวานตอ้งดูแลตวัเองอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อให้ตนเองสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ดงันั้นผูป่้วยเบาหวาน ตอ้งมีการจดัการความรู้
หรือการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีบุคลากรทางการแพทยใ์หก้ารสนบัสนุน หรือป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทั้งใน
ระยะเฉียบพลนัและระยะเร้ือรัง เพราะโรคเบาหวานเป็นภยัคุกคามท่ีลุกลามอยา่งรวดเร็วทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อ
การพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งมาก4 

 เบาหวานเป็นโรคท่ีเกิดจากความผดิปกติทางเมตาบอลิซึมของร่างกาย 5 
 มีการ

ด าเนินโรคอยา่งชา้ ๆ อาจใชเ้วลาเป็นเดือน เป็นปี ท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นไดต้ลอดเวลา ภาวะแทรกซอ้น
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือภาวะแทรกซอ้นเฉียบพลนัและภาวะแทรกซอ้นเร้ือรัง ส่ิงส าคญัในการป้องกนัภาวะ             
ดงักล่าวคือ การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดใหอ้ยูใ่นระดบัปกติหรือใกลเ้คียงระดบัปกติมากท่ีสุด การควบคุม
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โรคเบาหวานท่ีดีตอ้งควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดใหใ้กลเ้คียงระดบัปกติมากท่ีสุด ตอ้งอาศยัการควบคุมอาหาร 
การออกก าลงักายและการใชย้ารักษาโรคเบาหวานท่ีเหมาะสม แต่การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดให้เป็นปกติ
หรือใกลเ้คียงปกติตลอดเวลานั้นท าไดอ้ยาก และไม่สามารถท าไดต้ลอดเวลา และไม่สามารถท าไดใ้นผูป่้วย 

ทุกราย ซ่ึงการท่ีผูป่้วยจะสามารถควบคุมตนเองในเร่ืองดงักล่าวใหไ้ดผ้ลดีหรือไม่ดีนั้นข้ึนอยูก่บัตวัผูป่้วยเองท่ี
จะตอ้งเห็นความส าคญั และยอมรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ6

 ดงันั้นการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด  
จึงเป็นบทบาทของผูป่้วยเบาหวานท่ีจะจดัการตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

      การจดัการตนเอง (Self- monitoring) มีความเช่ือมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคล โดยเนน้ท่ีความ
รับผดิชอบของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากบุคลากร 

ทางสุขภาพ โดยการสร้างให้ผูป่้วยยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ 6 ซ่ึง Kanfer & Gaelick  ไดน้ าเสนอ
การจดัการตนเอง โดยอาศยักระบวนการก ากบัตนเอง (Self- regulation) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีสามารถกระตุน้  
จูงใจใหเ้กิดการปฏิบติักิจกรรมตามเป้าหมาย ไดแ้ก่การติดตามตนเอง (Self- monitoring) การประเมินตนเอง 
(Self - evaluation) และการเสริมแรงตนเอง (Self- reinforcement) การท่ีผูป่้วยจะก ากบัตนเองไดดี้นั้น ผูป่้วย
จะตอ้งมีทกัษะในการเผชิญปัญหา รับรู้ความสามารถของตนเอง ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม และควบคุม
ปัจจยัทางพฤติกรรม ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสรีรวทิยาเก่ียวกบัโรคของตนเองและปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม7   
จากการศึกษาของ สุรีพร แสงสุวรรณ8

 ศึกษาโปรแกรมการก ากบัตนเองดว้ยขอ้มูลทางคลินิกต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด พบวา่
กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดีกวา่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีระดบัน ้าตาลสะสม
ในเมด็เลือดแดงลดลงมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของร่มเกลา้ 
กิจเจริญไชย 9 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจดัการตนเองเร่ืองการบริโภคอาหารในผูป่้วยเบาหวานชนิด 

ท่ี 2 ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ค่าน ้าตาลสะสม และดชันีมวลกาย พบวา่กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความ
แตกต่างคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพิ่มข้ึนมากกวา่ กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.01) และ
มีค่าเฉล่ียความแตกต่างของค่าน ้าตาลสะสมและดชันีมวลกายลดลงมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<.01) ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การจดัการตนเองสามารถช่วยใหผู้ป่้วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลใน
เลือดใหดี้ข้ึนได ้

  กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วมโรงพยาบาลบางกรวย เปิดใหบ้ริการคลินิกเบาหวาน โดย
จดัรูปแบบการใหบ้ริการ คือการตรวจวดัระดบัน ้าตาลในเลือด ตรวจรักษาและรับยากลบับา้น จากรูปแบบการ
ใหบ้ริการดงักล่าว พบวา่ผูป่้วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดเ้พียง ร้อยละ 36.5

 2 แสดง 

ใหเ้ห็นวา่ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นได ้

เร็วข้ึน ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ผลของโปรแกรมการจดัการตนเองต่อค่าน ้าตาลสะสมของผูป่้วย
โรคเบาหวาน เพื่อให้ผูป่้วยโรคเบาหวานสามารถจดัการตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สามารถควบคุมเร่ืองอาหาร  
การออกก าลงักาย การใชย้าเบาหวานอยา่งถูกตอ้ง โดยใชแ้นวคิดการจดัการตนเองของ Kanfer & Gaelick 
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มาช่วยในการจดัการตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและพฒันาการจดัการตนเองท่ีถูกตอ้ง 
ต่อเน่ือง สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดสื้บไป 

วตัถุประสงค์เฉพาะ  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานต่อค่าน ้าตาลเฉล่ียสะสม

ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองในกลุ่มทดลอง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานต่อค่าเฉล่ียผลต่างค่า
น ้าตาลสะสมก่อนการทดลองและหลงัการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดป้ระยกุตแ์นวคิดการจดัการตนเองของ Kanfer&Gaelick ซ่ึงเช่ือวา่บุคคล 

จะหาวธีิในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยและความรุนแรงของการเจบ็ป่วย
เร้ือรัง ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือการติดตามตนเอง การประเมินตนเองและการเสริมแรงตนเองผูป่้วย
โรคเบาหวาน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาคลา้ยคลึงกนัคือไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ซ่ึงปัญหา
ดงักล่าวเกิดจากการจดัการตนองในเร่ืองการรับประทานอาหาร การออกก าลงักายไม่เหมาะสม การรับ 

ประทานยาท่ีไม่ถูกตอ้งและต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นตามมา ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดน้ าแนวคิดการจดัการ
ตนเอง มาเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูป่้วยโรคเบาหวาน ท าให้ผูป่้วยโรคเบาหวานเกิดความ
ตระหนกัในการจดัการตนเอง รับรู้วา่ตนเองมีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาและโรคท่ีเป็นอยูไ่ดด้ว้ย
ตนเอง ท าใหส้ามารถควบคุมโรคเบาหวานได ้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มมาจดักิจกรรม การจดัการตนเองในเร่ือง
การรับประทานอาหาร การออกก าลงักายท่ีเหมาะสมและการรับประทานยาท่ีถูกตอ้งต่อเน่ือง เพื่อใหผู้ป่้วย
โรคเบาหวานไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ เกิดการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ สามารถตดัสินใจในการเลือก
แนวทางในการจดัการตนเองท่ีเหมาะสมโดยมีเป้าหมายร่วมกนั และน าไปสู่การปรับเปล่ียนการจดัการตนเองท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมในแต่ละบุคล ซ่ึงจะส่งผลใหค้่าน ้าตาลสะสมในเลือดลดลง 

 

                                        ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 

2. การจดัการตนเอง 

    2.1 การติดตามตนเอง 

    2.2 การประเมินตนเอง 

    2.3 การเสริมแรงตนเอง 

3. ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบติั 

 

ค่าน ้าตาลสะสม 
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วธีิการด าเนินการวจัิย  
 การวจิยัก่ึงทดลอง แบบสองกลุ่ม วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิจบัสลาก
แบบไม่คืนท่ี เขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 คน กลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเองของ
ผูป่้วยโรคเบาหวาน ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บบริการตามปกติ โดยมีเกณฑก์ารคดัเขา้ (Inclusion criteria ) และเกณฑ์ 
การคดัออก (Exclusion criteria ) ดงัน้ี 

 เกณฑก์ารคดัเขา้ ผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเอง ตลอดระยะเวลาของ
การวจิยั ไดรั้บการรักษาดว้ยยารับประทานลดระดบัน ้าตาลในเลือด ค่าน ้าตาลสะสมมากกวา่ร้อยละ 7 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต ์ อายตุั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป สามารถช่วยเหลือตวัเองไดดี้ สติสัมปชญัญะดี สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทย  
อ่านออก เขียนได ้

 เกณฑก์ารคดัออก หญิงตั้งครรภ ์หลงัคลอด หรือระยะการใหน้มบุตร เป็นอมัพาตไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้ไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการวจิยัไดค้รบตามเวลาท่ีก าหนด 

   การพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มตวัอยา่ง  การวจิยัด าเนินการภายหลงัไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี เอกสารรับรองเลขท่ี 3/2564 และติดตามกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีบา้น อธิบายวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการวิจยั และการรวบรวมขอ้มูล ขอความร่วมมือในการท าวิจยั 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ในส่วนของตนเองและส่วนรวม และใหเ้ซ็นใบยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัและใหต้อบแบบ
สัมภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล ด าเนินการวจิยัระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ - เมษายน 2564  

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสัมภาษณ์
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วยโรคเบาหวาน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย โปรแกรมการจดัการ
ตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน คู่มือเร่ืองโรคเบาหวานและแบบบนัทึกการติดตามตนเองส าหรับผูป่้วย
โรคเบาหวาน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ( t-test )  
ผลการศึกษา 

1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยโรคเบาหวานพบวา่ กลุ่มทดลองมากกวา่คร่ึงเป็นเพศหญิงร้อยละ 56 

อายรุะหวา่ง 61 - > 70  ปี ร้อยละ 56 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 สถานภาพสมรส ร้อยละ 56 ระดบัการศึกษา 
จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 56 ส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 44 ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน
ระหวา่ง 6 – 10 ปี ร้อยละ 40 กลุ่มควบคุมพบวา่มากกวา่คร่ึงเป็นเพศหญิงร้อยละ 76 อายอุยูร่ะหวา่ง 61-70 ปี ร้อย
ละ 40 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96 สถานภาพสมรส ร้อยละ 48 ระดบัการศึกษา จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 40 

ส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 60 ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 40 ค่าเฉล่ียระดบั
น ้าตาลสะสมในเลือดก่อนการทดลองในกลุ่มทดลองเท่ากบั 8.79 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์(SD=1.74) และหลงัการ
ทดลองเท่ากบั 7.15 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์(SD=0.98) ผลต่างระดบัน ้าตาลสะสมในเลือดลดลงเท่ากบั 1.64 ส่วน



6 

 

กลุ่มควบคุมค่าเฉล่ียระดบัน ้าตาลสะสมในเลือดเท่ากบั 8.07 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์(SD=0.90) และหลงัการทดลอง
เท่ากบั 8.08 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์(SD=1.29) ผลต่างระดบัน ้าตาลสะสมในเลือดเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.01  
ตารางท่ี 1 ค่าน ้าตาลสะสมในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวาน 

ค่าน ้าตาลสะสมในเลือด ก่อนการทดลอง (n=25) หลงัการทดลอง (n=25)  

 M SD M SD d 

กลุ่มควบคุม 8.07 0.90 8.08 1.29 -0.01 

กลุ่มทดลอง 8.79 1.74 7.15 0.98 1.64 

 

2. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมของผูป่้วยโรคเบาหวานก่อนการทดลองและหลงัการทดลองในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม พบวา่กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมในเลือดก่อนการทดลองเท่ากบั 8.79 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต ์และหลงัการทดลองเท่ากบั 7.15 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัน ้าตาลสะสมใน
เลือดพบวา่หลงัการทดลองดีกวา่ก่อนการทดลอง (d = 1.64) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมของผูป่้วยโรคเบาหวานก่อนการทดลองและหลงัการ 

   ทดลองในกลุ่มทดลอง (n=25) 
น ้าตาลสะสมในเลือด M SD d df t p (1-Tailed) 
ก่อนการทดลอง 8.79  1.74 1.64 24 7. 257 .001 

หลงัการทดลอง 7.15 0.98     

 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลต่างค่าน ้าตาลสะสมในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวานก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบวา่กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียผลต่างน ้าตาลสะสมในเลือดลดลงเท่ากบั 
1.64 ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียผลต่างน ้าตาลสะสมในเลือดเพิ่มข้ึน 0.01 ซ่ึงกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียผลต่างน ้าตาล
สะสมในเลือดดีกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลต่างค่าน ้าตาลสะสมในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวานก่อน การทดลองและหลงัการ 

                 ทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n=50)  
ผลต่างค่าน ้าตาลสะสม d SD df t p (1-Tailed) 
กลุ่มควบคุม -0.01 1.08 48 2.125 0.045 

กลุ่มทดลอง 1.64 1.36    
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วจิารณ์ 

1. ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมในกลุ่มทดลองภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเอง 

กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมหลงัการทดลองดีกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเอง ของผูป่้วยโรคเบาหวาน ซ่ึงพฒันามาจากแนวคิด
การจดัการตนเอง มีความเช่ือพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคล โดยเนน้ท่ีความรับผดิชอบของบุคคลท่ีมีต่อ
พฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงไดรั้บการกระตุน้ จูงใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง จากบุคลากรสุขภาพ โดยใหผู้ป่้วย
โรคเบาหวานยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ ดว้ยตนเอง6

 โดยอาศยักระบวนการก ากบัตนเอง ของ
ผูป่้วยโรคเบาหวาน ไดแ้ก่ การติดตามตนเอง การประเมินตนเอง และการเสริมแรงตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน 
ท่ีถูกตอ้งต่อเน่ือง ซ่ึงกลุ่มทดลองไดรั้บการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เร่ืองการควบคุมอาหาร การ
ออกก าลงักายและการรับประทานยาเบาหวานท่ีถูกตอ้ง โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม ซ่ึงท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั มีการ
พูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เพราะเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง
เก่ียวกบัโรคเบาหวาน ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และผูว้จิยัไดก้ระตุน้ จูงใจใหก้ลุ่มทดลองไดต้ั้งเป้าหมาย
ในการจดัการตนเองท่ีเหมาะสม มีบนัทึกการติดตามพฤติกรรมตนเองของกลุ่มทดลอง ท าใหก้ลุ่มทดลองทราบวา่
จดัการตนเองเหมาะสมหรือไม่ และมีการประเมินผลการจดัการตนเองของกลุ่มทดลองอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิด
การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะการจดัการตนเองและปรับเปล่ียนทศันคติใหถู้กตอ้ง ท าใหส้ามารถตดัสินใจ
เลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล เก่ียวกบัการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน
ได ้และกลุ่มทดลองสามารถขอค าแนะน าในการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน จากผูว้จิยัไดต้ลอดเวลา  
และเม่ือผูว้จิยัส่งเสริมความสามารถในการจดัการตนเองของกลุ่มทดลองโดยโทรศพัทเ์สริมแรงท่ีบา้น ใหก้บั
กลุ่มทดลองอยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ลุ่มทดลองมีก าลงัใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ส่งผลใหมี้ความสามารถใน
การจดัการตนเองท่ีถูกตอ้งและต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ร่มเกลา้ กิจเจริญไชย 9

 ศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการจดัการตนเองเร่ือง การบริโภคอาหารในผูเ้ป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ค่าน ้าตาลสะสม และดชันีมวลกายโดยใชแ้นวคิดการจดัการตนเองของแคนเฟอร์ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูเ้ป็น
เบาหวานท่ีเขา้รับบริการท่ีคลินิกโรคเร้ือรังศูนยสุ์ขภาพชุมชน ต าบลคูย้ายหมี สุ่มอยา่งง่ายเขา้กลุ่มทดลอง 30 ราย 

และกลุ่มควบคุม 28 ราย ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความแตกต่างคะแนนพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารเพิ่มข้ึนมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .01)  
2. ผลการศึกษาพบวา่ ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเอง กลุ่มทดลองมีผลต่างค่าน ้าตาลสะสมใน

เลือดดีกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่โปรแกรมการจดัการตนเอง ส่งเสริม
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งยอมรับและเห็นคุณค่าของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหถู้กตอ้งและเหมาะสมดว้ยตนเอง ซ่ึงจะท า
ใหก้ลุ่มทดลองตั้งใจอยา่งเตม็ท่ีกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจในการคงพฤติกรรม
ท่ีถูกตอ้งนั้นไว ้สามารถจดัการตนเองใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง กลุ่ม
ทดลองมีความกระตือรือร้นและใหค้วามสนใจกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคและการวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัการตนเอง ตลอดจนการซกัถามขอ้สงสัย 
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ต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการตนเองท่ีผา่นมาอยา่งหลากหลาย จากการโทรศพัทติ์ดตามเป็นรายบุคคลท่ีบา้น พบวา่
กลุ่มทดลองแสดงความดีใจท่ีไดรั้บความใส่ใจจากผูว้จิยั ท่ีโทรศพัทติ์ดตามท่ีบา้น ท าให้กลุ่มทดลองตั้งใจท่ีจะ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการตนเอง ส่งผลใหค้่าน ้าตาลสะสมของกลุ่มทดลองลดลง สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ยพุิน เมืองศิริ 10 

 ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน
ต่อค่าน ้าตาลสะสม พบวา่ค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมในกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการ
จดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานลดลงมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติ ( F=29.6,. p<.001 ) 
ค่าเฉล่ียน ้าตาลสะสมของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง เดือนท่ี 3 และเดือนท่ี 6 มีอยา่งนอ้ย 1 คู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
มีนบัส าคญัทางสถิติ ( F=29.62, p<.001 ) สอดคลอ้งกบัสาวติรี  นามพะธาย11

 ศึกษาผลของโปรแกรมการจดัการ
โรคเบาหวานดว้ยตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดและค่าน ้าตาลเฉล่ียสะสมในเลือด ของ
ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมไม่ได ้พบวา่ หลงัไดรั้บโปรแกรมการจดัการโรคเบาหวานดว้ยตนเอง กลุ่ม
ทดลองมี คะแนนเฉล่ียดา้นพฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด ดา้นการรับประทานอาหาร และ
รับประทานยา ดีกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมและดีกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) และระดบั
น ้าตาลเฉล่ียสะสมในเลือด ของกลุ่มทดลอง มีระดบันอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง และนอ้ยกวา่ กลุ่มควบคุมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัสามารถน าโปรแกรมการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน  
มาเป็นรูปแบบในการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยโรคเบาหวานในคลินิกเบาหวานของ หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาล
บางกรวยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงสรุปไดว้า่โปรแกรมการจดัการตนเองต่อค่าน ้าตาลสะสมของผูป่้วย 
โรคเบาหวาน ท าใหผู้ป่้วยโรคเบาหวานสามารถจดัการตนเองดีกวา่ก่อนการทดลองและดีกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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