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บทคัดยอ 
 

การวิจัยก่ึงทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใช
ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอน
ทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวาน 60คน แบงเปนกลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบกลุมละ 30คน กลุมทดลองไดรับกิจกรรมตามโปรแกรมสุขศึกษาประกอบดวยการ
บรรยายประกอบสื่อการสาธิตการเสนอตัวแบบ การแนะนํา การปฏิบัติ การประชุมกลุมและการเยี่ยม
บานรวมระยะเวลา12สัปดาห รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดวย
สถิติรอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดวยสถิติPaired sample t-test และ 
Independent sample t-test 

ผลการศึกษาพบวาภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับ
โรคเบาหวานการรับรูความรุนแรงของโรคการรับรูโอกาสเสี่ยงความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนทางไตการ
ปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคเบาหวานและแรงสนับสนุนทางสังคมสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุม
เปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05นอกจากนี้ยังพบวาคาเฉลี่ยของระยะอัตราการ
กรองไต(eGFR)ของกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ0.05รวมท้ังมีระดับน้ําตาลในเลือด(FBS)และระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ
(urinemicroalbumin) ลดลงกวากอนการทดลองและลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 
 
 
 
คําสําคัญ:โปรแกรมสุขศึกษาการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวานทฤษฎีแรงจูงใจปองกัน

โรคแรงสนับสนุนทางสังคม 
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ABSTRACT 
 

The objective of this quasi-experimental researchwas to assessthe effects of 
health education program based on protection motivation theory and social support 
on preventive behaviorsofkidney disease complications among type 2 diabetic 
patients.A totalof 60 patients were included in the study.They were equally assigned 
in to an experimental anda control group.The experimental group received health 
education program that consisted of various activities such as lecture with media, 
demonstration, group discussion, training, and home visit.The program activities had 
been implemented for 12weeks.Data were collected by a self-administered 
questionnaire.Percentmean, and standard deviations were used to describe 
descriptive data and Paired sample t-test and Independent t-test were used to test 
the research hypotheses. 

Results of the study showed that, after experimentation, the experimental 
group had significantly higher mean scores on knowledge about diabetes, perception 
regardingsusceptibility,severity,self-efficacy, response efficacy on preventive behaviors of 
kidney disease complications, diabetic prevention practices, andsocial support than 
before the experiment and than those of the comparison group(p-value<0.05).It was 
also found that glomerular filtration rate(eGFR)of the experimental group was 
significantlyhigher than before the experiment and higher than of the comparison 
group (p-value<0.05).Inaddition,blood sugar(FBS) and microalbuminuria (MUA) were 
significantly decreasedthan before the experiment and lower than of the comparison 
group (p-value<0.05). 
 
 

Keywords:health education program,prevention ofkidney complications fromdiabetes,ProtectionMotivation 
Theory. 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จากความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่ง
จาก รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและประธานหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพ และ อาจารย ดร.วรากร เกรียงไกรศักดา 
อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีไดกรุณา ใหแนะนําทางดานวิชาการ กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา               
เติมเต็มความรูในสวนท่ีขาด ตลอดจนไดปลูกฝงใหผูวิจัยมีความอดทน ความละเอียดรอบคอบ                     
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ เปนอยางดีดวยความเอาใจใส                  
ทําใหการศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ผู ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ เปนอยางสูงไว                  
ณ โอกาสนี้  

ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน มา ณ โอกาสนี้ ท่ีกรุณาตรวจสอบเครื่องมือ           
ในการศึกษาครั้งนี้และใหคําแนะนํา ความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก ดร.อรนรินทร ขจรวงศวัฒนา
ดร.เพชรรัตน เจิมรอด อาจารยวรพจน ทําเนียบ คุณอุบลรัตน แสงเมฆ และคุณวราภรณ ดีเสียง 

ขอขอบคุณ นางวราภรณ ดีเสียง พยาบาลวิชาชีพ ผูรับผิดชอบ คลินิกผูปวยโรคเรื้องรัง
ประจําโรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีกรุณาใหความรูแกกลุมผูปวยเบาหวานและ
ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ท่ีมีสวนในการประสานงาน ใหความชวยเหลือและ
ความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี  

ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี           
ทุกทานท่ีไดสรางแรงบันดาลใจ ใหผูวิจัย ไดมีความพยายามใหการศึกษาในครั้งนี้            

ทายสุดทายนี้ผลประโยชนและความดีงามอันเกิดจากการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้             
ขอมอบแดคุณบิดาคุณมารดาและครอบครัวเปนท่ีรักยิ่ง ท่ีใหกําลังใจอันเปนท่ีรักยิ่ง  
 
 

นางสาวเปรมทิพย คงพันธ  
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บทท่ี 1 
บทนํา  

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
เบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีเปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขของโลก ปจจุบันประเทศไทย           

มีการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีในดานตางๆ ข้ึนมาก มีผลตอวิถีการดําเนินชีวิตและพฤติกรรม
ของประชาชน ทําใหมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป อัตราการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อลดลง การเกิดโรค
เรื้อรังเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะโรคเบาหวานเปนโรคท่ีมีความสําคัญมากเปนลําดับตนๆ ของประเทศไทย 
ขอมูลจากสมาพันธเบาหวานนานาชาติ (international diabetes federation: IDF) พบผูปวย
เบาหวานท่ัวโลก 285 ลานคน ในปจจุบันและไดประมาณการวาจะมีผูปวยเบาหวาน ท่ัวโลกเพ่ิมข้ึน
มากกวา 435 ลานคนในป พ.ศ. 2573 หากไมมีการปองกันและการรักษาท่ีดีจะสงผลกระทบทําให
ผูปวยโรคเบาหวานเกิดภาวะแทรกซอนท่ีไต (diabetic nephropathy) (สมาคมโรคเบาหวาน             
แหงประเทศไทย, 2557, หนา 63)    

จากการสํารวจท่ัวเอเชีย 10 ประเทศ พบวาสาเหตุ ของการเกิดโรคไตเรื้อรัง จาก 9 ใน 10 
ประเทศ คือโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวาน โดยโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวาน พบ 1 ใน 3 จากผูปวย
โรคเบาหวานท่ัวโลกและถือเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไตเรื้อรัง ปจจัยเสี่ยงของโรคไตเรื้อรัง 
จากโรคเบาหวาน ในประเทศเนปาลพบรอยละ 47 ของโรคไตเรื้อรัง ในประเทศจีนพบรอยละ 75         
ท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังใหมรวมกับโรคเบาหวาน ในปากีสถานพบรอยละ 70 ของผูปวยท่ีมี
ความดันโลหิตสูงและรอยละ 50 ของผูปวยดวยโรคเบาหวานไมรูวามีปญหาไตเรื้อรัง (ประจักษ           
ศีลาชาติ, 2556, หนา 1) โรคไตจากเบาหวาน เปนภาวะแทรกซอนเรื้อรังท่ีสําคัญของโรคเบาหวาน 
และเปนสาเหตุหลักของโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย ในอดีตการวินิจฉัยใชการทํางานของไตท่ีลดลงหรือ
ไตวายรวมกับมีความดันโลหิตสูงและมีโปรตีนรั่วออกมาในปสสาวะ (proteinuria) ซ่ึงเปนผูปวยท่ีอยู
ในระยะทายของโรคไตแลว ปจจุบันสามารถตรวจพบปริมาณระดับโปรตีนและอัลบูมินในปสสาวะ 
(albuminuria) ไดในปริมาณนอย จึงสามารถวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวานไดตั้งแตระยะแรกของโรค 
(สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย, 2557, หนา 66)   

ประเทศไทย จากรายงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวา
ผูปวยโรคเบาหวานท่ีข้ึนทะเบียน จํานวน 1,799,977 ราย ท่ีมีภาวะแทรกซอน จํานวน 484,876 ราย 
คิดเปนรอยละ 26.94 และไมมีภาวะแทรกซอน จํานวน 1,315,101 ราย คิดเปนรอยละ 73.06            
ไดพบวา มีภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ 342,261 ราย คิดเปนรอยละ 70.59 ภาวะแทรกซอนหลายอยาง 
51,572 ราย คิดเปนรอยละ 10.64 ภาวะแทรกซอนทางไต 35,096 ราย คิดเปนรอยละ 7.24 
ภาวะแทรกซอนระบบประสาท 22,326 ราย คิดเปนรอยละ 4.60 ภาวะแทรกซอนหลอดเลือดแดง  
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19,359 ราย คิดเปนรอยละ 3.99 ภาวะแทรกซอนทางตา 14,262 ราย คิดเปนรอยละ 2.94 ของผูท่ีมี
ภาวะแทรกซอนท้ังหมด (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2555, หนา 2)  

รายงานสถานการณจํานวนผูปวยโรคไมติดตอของสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี พบวา
อัตราการปวยเปนโรคเบาหวานในป พ.ศ. 2555 มีอัตราการปวยเปนโรคเบาหวานสูงเปนอันดับ 2 
ของประเทศไทย 1,306.10 ตอประชากรแสนคน จํานวน 6,161 ราย รองจากจังหวัดพิจิตร 1,317.28 
ตอประชากรแสนคน จํานวน 7,239 ราย 81 (ทะเบียนผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลศรีมโหสถประจําป 
2556, หนา 1) นอกจากนี้โรคไตจากเบาหวานเปนสาเหตุอันดับหนึ่งของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ
สุดทาย คือพบประมาณรอยละ 30.1 ของผูปวยท่ีไดรับการทดแทนไตในประเทศไทยซ่ึงไมแตกตาง
จากประเทศอ่ืนๆ สอดคลองกับสํานักระบาดวิทยาพบวาผูปวยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซอนเพ่ิมข้ึน
ทุกป โดยภาวะแทรกซอนหลอดเลือดแดงพบมากท่ีสุดรอยละ 37.6 รองลงมาคือภาวะแทรกซอน           
ทางไตรอยละ 12.9 ภาวะแทรกซอนทางตารอยละ 12.9 ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาทรอยละ
6.1 และภาวะแทรกซอนท่ีตองทําใหผูปวยโรคเบาหวานตองตัดขาและเทารอยละ 14 (วนัสนันท            
รุจิวิพัฒน, 2551, หนา 16-17) 

สถานการณผูปวยเบาหวานในโรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ในป พ.ศ. 
2552-2556 มีผูปวยเบาหวานจํานวน 1,098 ราย 1,179 ราย 1,324 ราย 1,608 ราย และ 1,861 ราย 
ตามลําดับ จากขอมูลรายงานประจําป 2556 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนจากผูปวยเบาหวาน 
ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน จํานวน 950 ราย คิดเปนรอยละ 56.51 มีภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวย
เบาหวานมี 486 ราย คิดเปนรอยละ 28.91 ท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยท้ังหมด และ            
พบผูปวยจํานวน 184 ราย เขาสูภาวะไตวายเรื้อรังท่ีตองไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม            
การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนเทาของผูปวยเบาหวานมี 164 ราย คิดเปนรอยละ 9.75 การตรวจ
คัดกรองภาวะแทรกซอนทางตาของผูปวยเบาหวานมี 81 ราย คิดเปนรอยละ 4.81 (ทะเบียนผูปวย
เบาหวานโรงพยาบาลศรีมโหสถประจําป 2556, หนา 2) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
ภาวะแทรกซอนทางไตท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน                 
ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนเบาหวานและมีโรคไตรวมดวย แตเนื่องจากผูปวยโรคเบาหวาน              
จะมีอาการทางคลินิกเม่ือผูปวยเขาสูโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานระยะท่ี 3 ข้ึนไป โดยผูปวยระยะนี ้          
จะไมมีอาการผิดปกติใหเห็นนอกจากมีผลตรวจปสสาวะผิดปกติ (ทวี ศิริวงศและอุดม ไกรฤทธิชัย, 
2548, หนา 254)  

จากทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค มีแนวคิดวาเม่ือบุคคลเกิดภาวะคุกคาม โดยประเมินวา
ตนเองมีโอกาสเสี่ยงเปนโรคนั้นและโรคนั้นมีความรุนแรงรวมท้ังตองประเมินเผชิญปญหา โดยประเมิน
ตนเองสามารถปองกันโรคไดและคาดหวังผลลัพธนั้นเปนผลท่ีดีกับตน บุคคลนั้นจึงมีพฤติกรรมปองกัน 
(Rogers, 1983; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 310) สามารถทําใหผูปวยสามารถพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพไดอยางเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีขอมูลวาแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม                
เปนกระบวนการสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท่ีผูใหการสนับสนุนทําใหผูรับบริการมีความรูสึกวา
มีความหวงใยเอ้ืออาทรจากผูใหการสนับสนุนประกอบไปดวยองคประกอบ 4 ดาน โดยเนนถึง                
การแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลดังนี้ ดานอารมณ (emotional support) ทําใหรูสึกวาไดรับความรัก 
ความไววางใจ จริงใจ ความเอาใจใส ยกยองเห็นคุณคาและความผูกพัน ดานการประเมิน (appraisal  
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support) ทําใหไดเรียนรูเก่ียวกับการชวยเหลือตนเอง ประเมินความสามารถ สมรรถภาพของตนเอง
เปรียบเทียบตนเองกับผู อ่ืนในสังคมและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นดานขอมูลขาวสาร 
(information support) ทําใหไดความรูคําแนะนํา ขอเสนอแนะ การชี้แนะแนวทาง ซ่ึงสามารถนําไป
ปฏิบั ติและนําไปใช ในการปรับสภาพแวดลอมได  ดานวัตถุ สิ่ งของ การเ งินและแรงงาน 
( instrumental support) ทําใหไดรับความชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของคนในเรื่อง            
สิ่งของ เงิน แรงงาน (House, 1981; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2552, หนา 182) สามารถใหผูปวย            
มีสุขภาวะท่ีดีข้ึนท้ังทางรางกายและจิตใจ สอดคลองกับสุขปราณี นรารมย (2552) ไดศึกษา              
การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคกับและการสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินในตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน พบวา ผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรค            
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง เพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม การรับรูโอกาสเสี่ยงตอตา ไต 
ประสาท และเทามีคะแนนเพ่ิมข้ึนกวากอนการทดลองในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษารวมกับทฤษฎีแรงจูงใจ               
เพ่ือปองกันโรคปองกันโรคของโรเจอร (roger) และแรงสนับสนุนทางสังคมเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 
ซ่ึงมีพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวาคนจะมีพฤติกรรมสุขภาพนั้น เกิดจากสององคประกอบหลักสําคัญ             
คือการประเมินวาตนมีความเสี่ยงและประเมินวาตนสามสารถจะเผชิญการแกไขปญหาไดและ               
จะมีผลดีเกิดข้ึนกับตนเอง โดยการสรางการรับรูความเสี่ยงและการรับรูความรุนแรงของภาวะไตวาย
จากโรคเบาหวาน ใหผูปวยไดมองเห็นถึงความนากลัว มองเห็นภัยอันตรายท่ีเขามาใกลตัว จึงตองมี
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตนเองและไดนําแนวคิดการสนับสนับทางสังคมมาใชประยุกตรวม              
กับโปรแกรมสุขศึกษา จากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม มีเปาหมายสําคัญ เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน
ไดรับการสนับสนุนสิ่งตางๆ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยการใชแรงสนับสนุน               
ทางสังคมของเฮาส (House) โดยการสนับสนุน 4 ดานดวยกันในการประยุกตใชคือ ดานอารมณ    
ดานการประเมิน ดานขอมูลขาวสาร ดานวัตถุสิ่งของ การเงินและแรงงาน โดยการจัดกิจกรรม    
เพ่ือใหกลุมเปาหมาย ไดรับการสนับสนุนสิ่งตางๆ ท่ีเอ้ือตอพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ดังนั้น            
จึงประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษารวมกับทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคม 
จึงเหมาะสมเพ่ือใหผูปวยเบาหวานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันภาวะแทรกซอน            
ทางไต กอนการเกิดภาวะไตวายจากเบาหวาน ถาผูปวยรับรูความรุนแรงของโรคและโอกาสเสี่ยง            
ท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอนมีการประเมินตนเองวาสามารถปองกันโรคไดและคาดหวังผลลัพธนั้น            
เปนผลดีกับตนเอง และสามารถปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวานไดสงผล                  
ใหคุณภาพชีวิตของผูปวยท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม จะเพ่ิมข้ึนและลดอัตราการปวยโรคไต
จากเบาหวานได 
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1.2 คําถามการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยดังนี ้
1.2.1 โปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุน

ทางสังคมจะทําใหผูปวยเบาหวาน จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมตอการปองกันภาวะแทรกซอนทางไต
ไดหรือไม 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
  

วัตถุประสงคท่ัวไป 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคท่ัวไปดังนี้ 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและ          

แรงสนับสนุนทางสังคมตอการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวาน 
วัตถุประสงคเฉพาะ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ย กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน            

ในกลุมทดลองในเรื่องตอไปนี้ 
1) ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต  
3) การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต  
4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
5) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต  
7) แรงสนับสนุนทางสังคม  

1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต (eGFR) กอนและหลังการทดลอง
ของผูปวยเบาหวานในกลุมทดลอง 

1.3.3 เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการตรวจ ของผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองกอนและ
หลังการทดลองของผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองในเรื่องตอไปนี้ 

1) ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)  
2) ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (urine microalbumin) 

1.3.4 เพ่ือเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองของผูปวย ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบในเรื่องตอไปนี้ 

1) ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต  
3) การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต  
4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
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5) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต  
7) แรงสนับสนุนทางสังคม  

1.3.5 เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต (eGFR) หลังการทดลองของผูปวย 
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

1.3.6 เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการตรวจ หลังการทดลองของผูปวย ระหวางกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบในเรื่องตอไปนี้ 

1) ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)  
2) ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (urine microalbumin) 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
1.4.1 ภายหลังการทดลอง โดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีคาคะแนน

เฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองในเรื่องตอไปนี้   
1) ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต  
3) การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต  
4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
5) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต  
7) แรงสนับสนุนทางสังคม 

1.4.2 ภายหลังการทดลอง โดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย
ระยะอัตราการกรองไต (eGFR) สูงกวากอนการทดลอง  

1.4.3 ภายหลังการทดลอง โดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยผล
การตรวจ ลดลงกวากอนการทดลองในเรื่องตอไปนี้ 

1) ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)  
2) ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (urine microalbumin) 

1.4.4 ภายหลังการทดลอง โดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบในเรื่องตอไปนี้   

1) ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต  
3) การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต  
4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
5) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
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6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต  
7) แรงสนับสนุนทางสังคม 

1.4.5 ภายหลังการทดลอง โดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย
ระยะคาอัตราการกรองไต (eGFR) สูงกวากลุมเปรียบเทียบ  

1.4.6 ภายหลังการทดลองโดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยผล
การตรวจ ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ ในเรื่องตอไปนี้ 

1) ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)  
2) ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (urine microalbumin) 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตดานประชากร 
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมตัวอยางผูปวยเบาหวาน อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

ปงบประมาณ 2558 ซ่ึงเปนผูปวยโรคเบาหวานตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข ไดแก               
อายุ 35-50 ป ท่ี มีระดับน้ําตาลในเลือด 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรข้ึนไป และไม เคยไดรับ             
การวินิจฉัยวามีภาวะแทรกซอนทางไต การเขาใจและสื่อภาษาไทยไดดี ยินยอมและรวมมือในการวิจัย 
สมัครใจเขารวมกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทดลองคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑ
กําหนด เขาสูกลุมตัวอยาง 60 คน และเพ่ือควบคุมความแปรปรวนอันเกิดจากตัวแปรแทรกซอน                
ท่ีสงผลอยางมีระบบดวยวิธีการจับคู เปนรายบุคคล โดยใชเกณฑในการจับคู  คือ เพศ อายุ                
คาดัชนีมวลกาย ระดับน้ําตาลในเลือด และระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวาน  

1.5.2 ขอบเขตดานระยะเวลา 
การศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยเริ่มทําการวิจัยตั้งแต เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558           

เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 รวมเปน 12 สัปดาห 
1.5.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้ ใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคของโรเจอร (roger) และการสนับสนุน

ทางสังคมของเฮาส (House) มาประยุกตใชในโปรแกรมสุขศึกษาตอพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวาน  
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          
         
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี ้ 
1.7.1 ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 หมายถึง บุคคลท่ีไดรับวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนโรคเบาหวาน  

ท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดและมีระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา 126 มิลลิกรัม                
ตอเดซิลิตร ยอนหลัง 3 เดือน และไมมีภาวะแทรกซอนทางไต ไดรับการรักษาดวยการรับประทาน              
ยาเม็ด เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ท่ีไดรับการบริการในโรงพยาบาลศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

ตัวแปรตน 
 

ตัวแปรตาม 

 
 

 
โปรแกรมสุขศึกษา 

โดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค
และแรงสนับสนุนทางสังคม 

 

พฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอน 
ทางไตของผูปวยเบาหวาน 

1) ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไต 

2) การรับรูความรุนแรงของ
ภาวะแทรกซอนทางไต 

3) การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
ภาวะแทรกซอนทางไต 

4) ความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

5. ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
ตอบสนองของตนเองตอพฤติกรรม 
การดูแลตนเอง 

6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวาน
เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 

7) แรงสนับสนนทางสังคม 
 

1) ระยะอัตราการกรองไต (eGFR) 
2) ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) 
3) ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ 

(urine microalbumin) 
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1.7.2 โปรแกรมสุขศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมตางๆ โดยการประยุกตใชทฤษฎี
แรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคเปนทฤษฎีหลักในการดําเนินกิจกรรมของโปรแกรมสุขศึกษาและนําแนวคิด
ทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมมารวมเปนแนวทางการจัดกิจกรรม โดยการจดักิจกรรมในการใหความรู
เก่ียวกับโรคเบาหวาน ทักษะการรับประทานอาหารท่ีถูกตอง ทักษะการออกการออกกําลังกาย          
ท่ีเหมาะสมและวิธีการรับประทานยา เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวาน ในเรื่องตอไปนี้ 

1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน หมายถึง กิจกรรมในการใหความรู ความเขาใจ            
แกผูปวยเบาหวานเก่ียวกับสาเหตุ อาการ การวินิจฉัยของแพทย การรักษา การรับประทานอาหาร 
การออกกําลังกาย การรับประทานยา การเกิดภาวะแทรกซอนทางไตและแนวทางการแกไข 

2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต หมายถึง ความเขาใจ การรับรู
อันตรายและผลเสียของภาวะแทรกซอนทางไต การเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวาน 

3) การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซอนทางไต หมายถึง การรับรูเก่ียวกับ
ความเชื่อท่ีมีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน ในระยะเริ่มตนจะไมแสดงอาการ 
เม่ือมีอาการของโรคไตก็เสื่อมไปมากแลว อาการเตือนวาจะเปนโรคไต ปวดแสบ ปวดรอนเวลา
ปสสาวะ ปสสาวะลําบาก ปสสาวะบอยจนผิดปกติ เชนเปนฟอง เปนสีลางเนื้อ มีเลือดปน หนังตา มือ
หรือเทาบวม ปวดเอว ปวดหลัง จนเกิดภาวะของเสียค่ังน้ําเกิน หมดสติ หรือเสียชีวิตภายหลังได  

4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง หมายถึง การประเมินความสามารถ
ของตนเองในการปฏิบัติตามคําแนะนําและจากการท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองในการปฏิบัติตามคําแนะนําและจากการท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  
ตนเองไดดี เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต ไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและ
การรับประทานยา  

5) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง หมายถึง การประเมินของบุคคล
จากการปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีไดรับจะมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองไดดี ข้ึนและ               
สามารถปองกันภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวานได  

6) แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบาน เพ่ือใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจ เสริมแรง คําแนะนํา ตําปรึกษา เปนตน 
เพ่ือกระตุนเตือนใหผูปวยปฏิบัติตามคําแนะนําจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเรื่อง             
การรับประทานอาหารการออกกําลังกายและการับประทานยา สงผลตอพฤติกรรมทางสุขภาพ  

1.7.3 ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) หมายถึง คาของระดับน้ําตาลในเลือดภายหลังการงดน้ํา
งดอาหารตอเนื่องอยางนอย 8 ชั่วโมง โดยการเจาะเลือดท่ีปลายนิ้ว ดวย capillary glucose meter 
มีหนวยวัดเปนมิลลิกรัมตอเดซิลิตร 

1.7.4 ไมโครอัลบู มินในปสสาวะ (urine microalbumin) หมายถึง ปริมาณโปรตีน                 
ในปสสาวะเกิดภาวะขับอัลบูมินออกมาในปสสาวะมากกวาปกติ สําหรับคนปกติจะขับอัลบูมินออกมา
ในปสสาวะไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอวัน ผูท่ีเปนเบาหวานลงไตในระยะแรกจะมีอัลบูมินรั่วออกมา            
ในปสสาวะตลอดเวลาอยูในชวง 30 ถึง 300 มิลลิกรัมตอวัน และจะตองพบ 0 2 ใน 3 ครั้งของปสสาวะ             
ท่ีเก็บตางเวลากัน ภาวะนี้สามารถบงชี้ถึงการเสื่อมหนาท่ีของไตท่ีในระยะเริ่มแรกได โดยจากการตรวจ 
ไมโครอัลบูมินในปสสาวะนี้ เปนการวัดระดับของอัลบูมินในปสสาวะ ปริมาณท่ีนอยกวาการตรวจหา 
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โปรตีนหรืออัลบูมินปสสาวะดวยวิธีท่ัวไป (ท่ีมีปริมาณมากกวา 300 มิลลิกรัมในปสสาวะ 024 ชั่วโมง 0

หรือมากกวา 0 30 ไมโครกรัมตอมิลลิกรัมครีอาตินีน) (คูมือการจัดการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ
เริ่มตน, 2555, หนา 6) 

1.7.5 อัตราการกรองไต (eGFR) หมายถึง การตรวจพบความผิดปกติจากการทํางานของไต 
โดยผูปวยท่ีมี GFR นอยกวา 60 มิลลิลิตร ตอนาทีตอ 1.73 ตารางเมตร ติดตอกันเกิน 3 เดือน             
โดยท่ีอาจจะตรวจพบหรือไมพบวามีรองรอยของไตผิดปกติก็ได 

1.7.6 พฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนไตจากเบาหวาน หมายถึง ความรูเก่ียวกับ
โรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไต ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผล            
ของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไต และแรงสนับสนุนทางสังคม ท่ีทําใหเกิดการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
(FBS) ระยะอัตราการกรองไต (eGFR) และระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (urine 
microalbumin) 

1.7.7 ภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวาน หมายถึง การเกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตวาย             
โดยท่ีไตสูญเสียการทํางานอยางชาๆ โดยมีสาเหตุมาจากไมสามารถรักษาระดับน้ําตาลในเลือด             
ใหเปนปกติได ทําใหการทํางานของไตนอยลง มีการรั่วของของไมโครอัลบูมินในปสสาวะเพ่ิมมากข้ึน 
คาอัตราการกรองไต (eGFR) ลดลง  
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้ 
1.8.1 ผูปวยเบาหวานในกลุมทดลอง อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มีพฤติกรรม            

การปองกันผูปวยเบาหวานกอนเขาสูภาวะแทรกซอนทางโรคไตเรื้อรัง  
1.8.2 ไดโปรแกรมสุขศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาพฤติกรรมของผูปวยเบาหวานในการดูแล

ตนเอง เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวาน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

              
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยโปรแกรมสุขศึกษาท่ีไดประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกัน

โรคและแรงสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวาน 
ดังนั้นจึงไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี ้

2.1 ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
2.2 โรคเบาหวานกับพยาธิสภาพท่ีไต 
2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค  
2.4 แรงสนับสนุนทางสังคม 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
 

2.1.1 ความหมายของโรคเบาหวาน 
สหพันธโรคเบาหวานแหงอเมริกา (Amarican diabetes association, 2008) ไดกลาวไววา

โรคเบาหวาน คือกลุมอาการของโรคท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง ซ่ึงเปนผลมาจาก ความบกพรอง          
ของการผลิตอินซูลิน การทํางานของอินซูลิน หรือท้ัง 2 อยาง โรคเบาหวานสามารถกอใหเกิดโรค
แทรกซอนของโรคตางๆ ได เชน ไต ตา เทา เสนประสาท หลอดเลือด และหัวใจ 

2.1.2 เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 
การวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานมีเพียงวิธีเดียวคือการตรวจคาระดับน้ําตาลในเลือด       

โดยการเจาะเลือด สําหรับในคนปกติมีการแนะนําใหมีการเจาะเลือดในคนท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไป              
เพ่ือทําการตรวจเบื้องตนในการหาคาระดับน้ําตาลในเลือดและควรตรวจสุขภาพประจําปทุกป               
เพ่ือปองกันการเกิดโรคเบาหวาน คนปกติจะมีคาระดับน้ําตาลในเลือดอยูระหวาง 80 - 100 มิลลิกรัม
ตอเดซิลิตร การวินิจฉัยโรคเบาหวานเม่ือระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
สําหรับผูท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดอยูระหวาง 100 - 125 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร เราเรียก impaired 
fasing glucose [IFG] คนกลุมนี้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานจําเปนตองควบคุมอาหาร 
น้ําหนัก ออกกําลังกาย สําหรับการตรวจปสสาวะไมแนะนําเพราะเราจะตองตรวจพบน้ําตาล           
ในปสสาวะเม่ือระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา 180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร เปนโรคเบาหวานไปเรียบรอยแลว 
(ประจักษ สีลาชาติ, 2556, หนา 14) โดยใชเกณฑของ WHO ในป 2541 และสหพันธโรคเบาหวาน
แหงอเมริกา (Amarican Diabetes Association, 2006) ในการวินิจฉัยโรคเบาหวานตามสมาคม
โรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา (ADA, 2006) ดังนี้  
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1) มีอาการของโรคเบาหวานรวมกับระดับน้ําตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือด 
ณ เวลาใดก็ตาม (random plasma glucose) มากกวา หรือเทากับ 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
รวมกันมีอาการของโรคเบาหวาน เชน ดื่มน้ํามาก ปสสาวะมาก และน้ําหนักตัวลดลงโดยไมทราบ
สาเหตุ เปนตน  

2) ระดับน้ําตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือดดาขณะอดอาหาร (fasting 
plasma glucose; FPG) มากกวาหรือเทากับ 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (การอดอาหาร หมายถึง  
การงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีใหพลังงานเปนเวลาอยางนอย 8 ชั่วโมง)  

3) ระดับน้ําตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือดดําท่ีเวลา 2 ชั่วโมง หลังรับประทาน
กลูโคส 75 กรัมในน้ํา 300 มิลลิกรัม ในเวลา 5 นาที (75 gram oral glucose tolerance test; 75 
gm OGTT) มีคาเทากับหรือมากกวา 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 

สําหรับผู ท่ีไมมีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนควรตรวจเลือดซํ้าอีกครั้งหนึ่ง            
เพ่ือยืนยันรายละเอียดการแปรผลระดับพลาสมากลูโคสดังแสดงตารางท่ี1 

 
ตาราง 1  การแปลผลระดับพลาสมากลูโคส 
 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ระดับการควบคุม 

ดีมาก ด ี พอใช ใชไมได 

คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเม่ืออด 
อาหาร 8–12 ชั่วโมง (มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) 

80 - 126 127 - 140 141 - 180 >180 

คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเม่ือหลัง 
อาหาร 2 ชั่วโมง (มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) 

<140 <180 180 - 200 >200 

คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเม่ือ            
2 – 3 เดือนท่ีผานมา (% HbA1c) 

4 - 7 7 - 8.5 >8.5 - 10 >10 

ท่ีมา: (Geiss LS, 2006; อางถึงใน เทพ หิมะทองคํา และคณะ, 2548, หนา 162)  
 

4) การวัดระดับน้ํ าตาลเกาะเ ม็ดเลือดแดงหรือกลัยโคชัย เลตฮีโมโกลบิน  
(glycosylated hemoglobin) หรือฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) เปนดัชนีท่ีดีในการวัดผลการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด โดยการตรวจเม็ดเลือดแดงท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของฮีโมโกลบินกับน้ําตาล
กลูโคสเปนการแสดงคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดในชวงท่ีผานมา 4 – 12 สัปดาห สําหรับคาปกติ
ข้ึนอยู กับวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ ถาคาเทากับหรือมากกวา  6.5% ใหการวินิจฉัย                
วาเปนโรคเบาหวาน วิธีนี้นิยมใชในตางประเทศ เพราะไมจําเปนตองอดอาหาร แตจะตองตรวจวัด            
ในหองปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐานเทานั้น (NGSP certified and standardized to DCCT assay) 
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ในประเทศไทย ยังไมแนะนําใหใช สําหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวานโดยท่ัวไป 
เนื่องจากยังไมมี standardization & quality control ของการตรวจ HbA1C ท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
และคาใชจาย ในการตรวจยังคอนขางแพงเม่ือเทียบกับการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด              
คา HbA1C 6.0 - 6.4% จะมีความเสี่ยงตอการเกิดเปนโรคเบาหวาน 25 - 50% 

5) การตรวจปสสาวะเปนวิธีท่ีงายคาใชจายไมสูงมากและสามารถตรวจไดดวยตนเอง  
ชวยใหผูปวยสามารถปรับปรุงการควบคุมอาหารของตนเอง แตการตรวจปสสาวะไมสามารถนํามา
วินิจฉัยภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําหรือแยกภาวะกลูโคสท่ีปกติได เนื่องจากไตจะยอมใหกลูโคสออกมา
พรอมกับปสสาวะ เม่ือรางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากกวา 180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร จึงชวยให
ทราบถึงผลการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางคราวๆ เทานั้น  

2.1.3 อาการแสดงและขอบงช้ีของผูปวยโรคเบาหวานท่ีพบบอย  
1) กระหายน้ํามากและบอย (polydipsid) เนื่องจากระดับน้ําตาลในเลือดท่ีสูงมาก

จนเกินขีดความสามารถของทอไตในการดูดซึมน้ําตาลกลับเขาสูรางกาย (คาปกติประมาณ 180 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต) รางกายจึงขับน้ําตาลออกทางปสสาวะทําใหเกิดภาวะออสโมติกไดยูรีซิส 
(osmotic diuresis) ผูปวยจึงถายปสสาวะออกมากและบอยครั้งและทําใหรางกายสูญเสียน้ํา น้ําตาล
และอิเลคโตรไลทเพ่ิมข้ึนดวย   

2) ผูท่ีหิวบอย กินจุ (polyphagia) เนื่องจากรางกายไมสามารถนําน้ําตาลมาใชได
อยางปกติจึงสลายเนื้อเยื่อสวนตางๆ มาใชเปนพลังงานเพ่ือชดเชยภาวะนี้ทําใหมีอาการหิวบอย
รับประทานอาหารมากแตน้ําหนักลด  

3) ออนเพลีย ปสสาวะมากและบอย (polyuria) เนื่องจากรางกายมีน้ําตาลมาก          
จึงทําใหรางกายตองขับน้ําออกทางปสสาวะและดึงเอาน้ําในรางกายออกมาดวย 

4) ผูท่ีน้ําหนักลดมาก (weight loss) เม่ือเซลลไมสามารถนํากลูโคสไปใชเปนพลังงาน       
ไดรางกายก็จะสลายไขมันและโปรตีนท่ีเก็บสะสมไวมาใชเปนพลังงานแทน จึงทําใหรางกายซูบผอมลง 

5) ผูท่ีมีประวัติน้ําตาลในเลือดสูงหรือเคยมีประวัติน้ําตาลในเลือดสูง จากการตรวจ
เลือดโดยการอดอาหาร fasting plasma glucose เทากับ 110–125 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร หรือ
ตรวจวัดน้ําตาลในเลือดหลังจากกินกลูโคส 75 กรัม ไปแลวนาน 2 ชั่วโมง ตรวจพบน้ําตาลเทากับ 
140-199 มิลลิลิตรตอเดซิลิตร 

6) มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ triglycerides มากกวา 250 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
และมี HDL (high - density lipoproteins) cholesterol นอยกวา 35 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 

2.1.4 สาเหตุและโอกาสท่ีทําใหเปนเบาหวาน  
 โรคเบาหวานสืบทอดทางพันธุกรรมได แตก็เปนเพียงหนึ่งในหลายๆ ปจจัยเทานั้น             

ยังมีปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดโรคเบาหวานไดอีกหลายประการดังนี้ (เทพ หิมะทองคํา และคณะ, 2548, 
หนา 22) 

1) ความอวน เนื่องจากในคนอวนจะมีระดับอินซูลินในเลือดสูง แตจํานวนตัวรับอินซูลิน 
(insulin receptor) ในเซลลไขมันและเซลลกลามเนื้อลดลง เปนผลใหอินซูลินท่ีเหลือออกฤทธิ์ไมได
เซลลจึงตองทํางานมากข้ึนเพ่ือผลิตอินซูลินใหมากข้ึนจนเสื่อมสมรรถภาพและในท่ีสุดไมสามารถ              
ไมสามารถผลิตอินซูลินไดเพียงพอ จึงทําใหเปนโรคเบาหวาน 
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2) สูงอายุ ตับออนจะสังเคราะหและหลั่งฮอรโมนอินซูลินไดนอยลงในขณะท่ีไดรับ
น้ําตาลเทาเดิม จึงมีน้ําตาลสวนเกินในกระแสเลือด 

3) ตับออนไดรับความกระทบกระเทือน เชน ตับออนอักเสบเรื้อรังจากการด่ืมสุรา
มากเกินไป หรือตับออนบอบช้ําจากการประสบอุบัติเหตุ ซ่ึงมีความจําเปนตองผาตัดเอาตับออน
บางสวนออก สําหรับในคนท่ีมีความเสี่ยงจะเปนโรคเบาหวานอยูแลวปจจัยดังกลาวนี้ทําใหอาการของ
โรคเบาหวานแสดงออกเร็วข้ึน 

4) การติดชื้อไวรัสบางชนิด เชน คางทูม หัดเยอรมัน เคยมีรายงานวาเด็กอายุ 10 ป 
เกิดเปนโรคเบาหวานอยางกระทันหันและเสียชีวิตหลังจากมีอาการเหมือนกับเปนไขหวัดใหญมากอน
จากการตรวจตับออนพบวาสามารถเพาะเชื้อไวรัสจากเนื้อเยื่อบดของตับออนได เม่ือทดลองฉีดไวรัส
ชนิดนี้เขาไปในตัวหนูพบวาไวรัสชนิดนี้ทําใหหนูเปนโรคเบาหวานได 

5) ยาบางชนิด เชน ยาขับปสสาวะ ยาคุม กําเนิด ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงได 
6) การตั้งครรภ เนื่องจากฮอรโมนหลายชนิดท่ีรกสังเคราะหข้ึนมีผลยับยั้งการทํางาน

ของอินซูลิน 
2.1.5 ประเภทของโรคเบาหวาน  

1) โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 (type 1 diabetes) ชนิดตองพ่ึงอินซูลิน มักพบในคนอายุนอย 
เด็กและวัยรุน ในผูใหญพบไดบาง ตองรักษาดวยการฉีดอินซูลินทุกวัน ถาขาดยาอาจเกิดโรคแทรก
ซอนรุนแรงถึงตายได เกิดจากเซลลสรางอินซูลินในตับออนถูกทําลายดวยสาเหตุท่ียังไมทราบแนนอน 
ทําใหสรางอินซูลินไดนอยหรือไมไดเลย (เทพ หิมะทองคํา และคณะ, 2548, หนา 23) 

2) โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (type 2 diabetes) พบไดกวารอยละ 90-95 ของผูปวย
โรคเบาหวานท้ังหมด เปนโรคเบาหวานชนิดท่ีไมตองพ่ึงอินซูลิน เพราะตับออนยังผลิตอินซูลินได              
ในจํานวนท่ีอาจปกติ นอยลง หรือมากข้ึน แตอินซูลินท่ีมีอยูนั้นไมมีประสิทธิภาพดีเทาท่ีควร พบไดใน
ผูใหญ และในคนอวน คนอายุมากกวา 40 ปข้ึนไปมีโอกาสเปนโรคเบาหวานมากข้ึนเรื่อยๆ ตามอายุ
ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญเปนชนิดท่ี 2 

3) โรคเบาหวานชนิดอ่ืนๆ (otherSpecific type of diabetes) เชน โรคเบาหวาน 
ท่ีเกิดข้ึนจากยาและสารเคมี โรคของตับออน โรคของตอมไรทอตางๆ โรคเบาหวานเปนปจจัยเสี่ยง            
ท่ีสําคัญตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดสวนปลาย              
ผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพ่ิมข้ึน 2-4 เทาเม่ือเทียบกับผูท่ีไมเปน
เบาหวาน ความสัมพันธระหวางระดับน้ําตาลในเลือดและการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดพบวา                
ผูท่ีมีระดับน้ําตาล ในเลือดสูงมากกวาปกติแตยังไมไดเปนโรคเบาหวาน เชนผูท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือด
ผิดปกติ (impaired fasting glucose, IFG) ผู ท่ี มีความทนกลูโคสผิดปกติ (impaired glucose 
tolerance, IGT) มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดเชนเดียวกัน 

4) โรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึนขณะต้ังครรภ (gestational diabetes mellitus) เกิดข้ึน
เม่ือเริ่มตั้งครรภ เนื่องจากรกผลิตฮอรโมนชนิดหนึ่งออกมา สงผลใหหญิงตั้งครรภมีระดับน้ําตาล              
ในเลือดสูงจนกอใหเกิดโรคเบาหวาน ผลกระทบของโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภสงผลใหเด็กทารก           
มีระดับน้ําตาลสูงตามแมดวย เปนอันตรายอาจทําใหเกิดผลกับทารกได เชน ทารกมีขนาดตัวใหญกวา 
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เด็กปกติอาจสงผลทําใหคลอดยาก ปญหาเก่ียวกับระบบหัวใจท่ีพัฒนาชากวาปกติ และกอใหเกิด   
ความผิดปกติของอวัยวะตางๆ ถึงข้ันพิการแตกําเนิดได 

2.1.6 ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 
โ รคแทรกซอนจากโรคเบาหวานแบ งออกเปน  2 ประเภทคือ  โ รคแทรกซอน                       

จากโรคเบาหวานเฉียบพลัน และโรคแทรกซอนจากโรคเบาหวานเรื้อรัง (สุรเกียรติ อาชานุภาพ, 
2546, หนา 42) 

1) โรคแทรกซอนเฉียบพลัน เปนภาวะท่ีระดับน้ําตาลในเลือดของผูเปนโรคเบาหวาน
ข้ึนลงอยางรวดเร็ว ทําใหรางกายเกิดความผิดปกติเฉียบพลันและรุนแรง อาจเปนอันตรายถึงชีวิต          
จะแสดงอาการในผูปวยท่ีอายุไมเกิน 30 ปหรือเปนโรคเบาหวานในระยะเริ่มตนโรคแทรกซอน            
จากโรคเบาหวาน เฉียบพลันมีดังนี้  

(1) ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) ซ่ึงเปนภาวะแทรกซอน         
ของผูปวยโรคเบาหวานท่ีเปนอันตรายตอผูปวยเนื่องจากสมองขาดน้ํ าตาลทําใหหมดสติ                    
ไดอยางรวดเร็วและรุนแรงทําใหผูปวยเสียชีวิตหรือพิการในเวลาอันสั้น มักเกิดในภาวะท่ีรางกาย             
มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซ่ึงเกิดกับผูปวยท่ีกินยาลดน้ําตาลในเลือด หรือ
ฉีดอินซูลินสาเหตุเกิดจากการใชยาเกินขนาด การอดอาหาร หรือออกแรงมากเกินปกติ ผูปวย                
จะมีความรูสึกหิวใจสั่น มือสั่น เหง่ือแตก ตัวเย็น ในท่ีสุดก็เปนลม หมดสติ ในกรณีท่ีเปนมาก              
อาจมีอาการชักรวมดวย 

(2) ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูง เกิดจากการท่ีรางกายของผูปวยโรคเบาหวาน 
มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากกวา 300 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สงผลใหมีความเขมขนสูงมากมักเกิดกับ
ผูปวยโรคเบา หวานชนิดท่ี 1 (ชนิดพ่ึงอินซูลิน) ขาดยาหรือใชยาในขนาดนอยเกินไป อาการท่ีเกิดข้ึน 
ผูปวยจะมีอาการกระหายน้ํา ปสสาวะบอย ผิวแหง เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน หายใจหอบลึกซึม 
หมดสติ ภาวะท่ีเกิดข้ึนบอยไดแก ภาวะคีโตอะซิโดซีสจากโรคเบาหวาน (diabatic ketoacidosis, 
DKA) ภาวะหมดสติจากไฮเปอรออสโมลารชนิดไมมีคีโตนจากน้ําตาลในเลือดสูง (hyperglycemic 
hyperosmolar nonketotic coma, HHNC) 

(3) โรคติดเชื้อ ผูปวยเบาหวานเปนโรคติดเชื้อไดงาย เพียงผิวหนังไดรับ              
การขีดขวนก็จะเกิดการอักเสบได เนื่องจากระดับน้ําตาลในเลือดสูง น้ําตาลในเลือดจะไปรบกวนการ
ทํางานของเม็ดเลือดขาว ทําใหความสามารถในการจับเชื้อโรคและการทําลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและ
เชื้อราลดลง นอกจากผิวหนังเกิดการอักเสบ เปนฝหรือเปนฝฝกบัวจะพบบริเวณกลางหลัง หรือ
บริเวณตนคอ มีการอักเสบท่ีเทา บริเวณนิ้วเทา สนเทา หรือเปนท่ีฝาเทา หลอดเลือดอาจถูกทําลาย
เกิดเปนแผลเนาเนื้อตาย 

2) โรคแทรกซอนเรื้อรัง เปนปญหาท่ีสามารถเกิดข้ึนไดมากกวารอยละ 10-40           
ในผูปวยเกิดข้ึนในชวงระยะเวลานานๆ บางรายอาจไมรูตัวเลย ผูปวยเปนระยะนานกวา 10 ป และ
ยากตอการรักษาใหหายขาด ในผูปวยโรคเบาหวานท่ีไมตองพ่ึงอินซูลิน รางกายไมสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลได จนทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงท่ีเรียกวา hyperglycemia โรคแทรกซอนเรื้อรัง
ในผูปวยโรคเบาหวานจะเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด ซ่ึงแบงเปน (1) ความผิดปกติของ
หลอดเลือดขนาดเล็ก (microvascular) ทําใหเกิดความผิดปกติของไต จอภาพตา (retina) และ 
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ประสาท (2) ความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดใหญ (macrovascular) ทําใหเกิดความผิดปกติของ
หลอดเลือดสมอง หัวใจ และหลอดเลือดสวนปลาย 

(1) ความผิดปกติของไตในผูปวยโรคเบาหวาน (diabetic nephropathy) ผูปวย
โรคเบาหวานมากกวา 10 ป มักจะพบความผิดปกติของไตรวมดวย เนื่องจากอวัยวะท่ีไดรับผลกระทบ
จากความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็ก จะเกิดภาวะ glomerrulosclerosis ผูปวยจะมีความดัน
โลหิตสูงข้ึน อัตราการกรองท่ีโกลเมอรูลัส (glomerular filtration rate) ลดลง มีอัลบูมินในปสสาวะ
มากกวา 300 กรัม/วัน 

(2) ความผิดปกติทางจอภาพตาในผูปวยโรคเบาหวาน (diabetic retinopathy)
เปนภาวะแทรกซอนทางตา ท่ีสํ า คัญและเปนสาเหตุ ท่ี ทํ าให ผู ป วย โรคเบาหวานตาบอด                    
เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็กของเรตินา โปงพอง (microaneurysm) ทําใหเกิด
ภาวะบวมเลือดออก และจอภาพตาหลุดออก (retinal detachment) ทําใหตามัวและตาบอดได 
ผูปวยมีอาการตามัวลงคลายมีฝนตกเปนมานบัง หรือคลายมีควันบังตา ถามีเลือดออกจะมองไมเห็น 

(3) ความผิดปกติของประสาทในผูปวยโรคเบาหวาน (diabetic neuropathy) 
การทํางานของระบบประสาทผิดปกติท่ีสําคัญ ไดแก การเสียหนาท่ีของประสาทสวนปลาย ประสาท
สั่งการ (motor nerve) และประสาทรับความรูสึก (sensory nerve) โดยการนําสัญญาณประสาท  
ชากวาปกติ และมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติรวมดวย ความผิดปกติของประสาท             
สวนปลายในผูปวยเบาหวาน เกิดจากขาดเลือดไปเลี้ยงและการบวมของเสนประสาทเนื่องจากกลูโคส
สามารถซึมผานเขาเซลลประสาทสวนปลายและเขาสูเซลลชวาล (schwann’s cell) ของเสนประสาท
เชนเดียวกับเลนสตา เซลลสมอง เซลลเม็ดเลือดแดงและผนังของหลอดเลือด เม่ือกลูโคสผานเขาเซลล
จะถูกเอนไซม aldose reductase เปลี่ยนเปนซอรบิทอล (sorbital) และฟรุกโตส (fructose)            
จึงเกิดการดูดน้ําเขาสูเซลลทําใหมีน้ําค่ังอยูในเซลล ทําใหเซลลบวมและแตกได ความผิดปกต ิ                
ของระบบประสาทในผูปวยโรคเบาหวาน จําแนกเปนความผิดปกติของประสาทสวนปลายและ             
ความผิดปกติของประสาทอัตโนมัติ ดังนี้ 

ก. ความผิดปกติของประสาทสวนปลายไดแก ความผิดปกติของประสาท   
สวนปลายชนิดโพลีนิวโรพาที (polyneuropathy) เปนภาวะแทรกซอนท่ีพบมากท่ีสุดในผูปวย
โรคเบาหวาน ผูปวยจะรูสึกผิดปกติท่ีปลายมือและปลายเทาแตมักมีอาการท่ีปลายเทามากกวามือ           
มีอาการชาหรือเสียความรูสึก ความผิดปกติของประสาทสวนปลายชนิดโมโนนิวโรพาที
(mononeuropathy) มีความผิดปกติของประสาทสวนปลายเพียงเสนเดียว มีอาการปวดและเจ็บมาก
อาจมีอาการออนแรงหรืออัมพาตเสน ประสาทท่ีพบบอยบริเวณขา 

ข. ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ ความผิดปกติท่ีมักพบบอยไดแก 
ความดันตําเม่ือเปลี่ยนทา หัวใจเตนเร็วขณะพัก และกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดนปราศจากอาการ
เจ็บปวด มีความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลําไส มีอาการแสบรอนในอก กลืนอาหารลําบาก  
ทําใหรูสึกเบื่ออาหารคลื่นไส หรือรูสึกอ่ิมอยูตลอดเวลา 

(4) ความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ผูปวยโรคเบาหวาน
มีโอกาสเกิดหลอดเลือดในสมองแตก หลอดเลือดหัวใจอุดตันไดมากและเร็ว พบโรคนี้ในคนอายุมาก
นอยกวาคนท่ีมีน้ําตาลในเลือดปกติ ผูปวยมักมีไขมันในเลือดสูง และมีความดันเลือดสูงดวย ผูปวย 
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โรคเบาหวานท่ีมีโรคหลอดเลือดหัวใจ สวนหนึ่งจะไมแสดงอาการ (silent ischemia) หรือมีอาการ
เพียงเล็กนอย ทําใหการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจไดยาก 

(5) ความผิดปกติของหลอดเลือดสวนปลาย (peripheral vascular disease) 
โรคหลอดเลือดสวนปลายในผูปวยโรคเบาหวานมีสาเหตุจากความผิดปกติของหลอดเลือดใหญ
(macrovascular) ผูปวยโรคเบาหวานมักมีการอุดตันของหลอดเลือด แตกตางจากผูปวยท่ีไมเปน
โรคเบาหวานซ่ึงมักเกิดกับหลอดเลือดเสนเดียวและเปนท่ีขาขางเดียว แตผูปวยโรคเบาหวานจะเปนขา
ท้ังสองขาง และมักเกิดกับหลอดเลือดหลายๆ เสนรวมกัน แตการลุกลามมักเกิดกับหลอดเลือด            
สวนปลาย ทําใหอวัยวะท่ีเก่ียวของไดรับเลือดไมเพียงพอและเกิดเนื้อตายข้ึน 

2.1.7 การรักษาโรคเบาหวาน มี 4 วิธี ดังนี้  
1) การควบคุมอาหาร 

การควบคุมอาหารมีความสําคัญกับการรักษาโรคเบาหวาน แมโรคเบาหวาน         
จะรักษาไมหายไดแตการควบคุมอาหารท่ีเหมาะสมจะชวยใหอาการของโรคเบาหวาน สามารถ
บรรเทาได (วิทยา ศรีดามา และคณะ, 2548, หนา 43) 

(1) จุดมุงหมายในการควบคุมอาหาร 
ก. เพ่ือใหผูปวยสามารถรักษาระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติหรือ 

ใกลเคียงกับระดับปกติ 
ข. เพ่ือใหผูปวยไดรับสารอาหารเพียงพอกับความตองการของรางกาย 
ค. เพ่ือควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติ 
ง. เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนในผูปวยโรคเบาหวาน ไดแก

อาการหมดสติเนื่องจากมีน้ําตาลในเลือดสูงหรือมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ําและภาวะไขมันในเลือดสูง 
จ. เพ่ือชวยใหผูปวยมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดตามปกติ 

(2) หลักการควบคุมอาหาร 
การควบคุมอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวานปจจุบันจะเนนอาหาร             

ใหเหมาะสมกับชีวิตประจําวันของผูปวยแตละคน รวมท้ังไมขัดตอประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ           
ดานศาสนา โดยมีหลักการท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหผูปวยแข็งแรง สามารถควบคุมระดับกลูโคสและ           
ไขมันในเลือดได ชวยปองกันและลดภาวะแทรกซอนตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในผูปวยโรคเบาหวาน                    
โดยมีหลักการดังนี้ 

ก. ปริมาณพลังงานท่ีไดรับ ปริมาณพลังงานท่ีผูปวยโรคเบาหวานไดรับ            
ตองเหมาะสมเพ่ือใหผูปวยสามารถควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติปริมาณพลังงานท่ีผูปวย
โรคเบาหวาน ไดรับอาจแบงตามภาวะโภชนาการของสภาวะรางกาย 

ข. ปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีควรไดรับ การควบคุมปริมาณคารโบไฮเดรต          
ใหเหมาะสมมีความสําคัญอยางมากตอผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยตองไดรับอาหารไมเกินความตองการ
พลังงานประจําวันของแตละคน สมาคมโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกาไดเสนอแนะใหผูปวย
โรคเบาหวานไดรับพลังงานจากคารโบไฮเดรตรอยละ 50-60 ซ่ึงเปนปริมาณใกลเคียงกับคนปกติ 

ค. ปริมาณไขมันท่ีควรไดรับเนื่องจากในผูปวยโรคเบาหวานมักมีความผิดปกติ
ของเมตาบอลิซึมของไขมัน และผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินมักอวน การมีภาวะไขมัน              
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ในเลือดสูงจะทําใหมีอัตราเสี่ยงสูงตอโรคหัวใจขาดเลือดเพ่ิมข้ึน ผูปวยโรคเบาหวานจึงควรไดรับไขมัน
ไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานท่ีไดรับ สวนชนิดของไขมันใหไดรับจากไขมันไมอ่ิมตัว (saturated 
fatty acid) ไข มันไม อ่ิ มตั ว เดี่ ยว  (monounsaturated fatty acid) ไข มันไม อ่ิ ม ตั ว เชิ งซ อน 
(polyunsaturated fatty acid) อยางละเทาๆ กัน คือรอยละ 10 ของพลังงานท้ังหมด หลีกลี่ยง
รับประทานกะทิ น้ํามันมะพราว งดเวนเครื่องในสัตว ไขมันสัตว เนื้อติดมันและหนัง ไขแดง
รับประทานไดสัปดาหละ 2 ฟอง 

ง. ปริมาณโปรตีนท่ีควรไดรับ ผูปวยโรคเบาหวานควรไดรับอาหารท่ีใหโปรตีน
ประมาณรอยละ 15 - 20 ของพลังงานท่ีไดรับหรือประมาณ 1 กรัม ตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมเทากับ
คนปกติ ถาผูปวยโรคเบาหวานเปนเด็กก็ควรไดรับโปรตีนเพ่ิมข้ึนใหเพียงพอกับการเจริญเติบโต           
ของรางกาย 

จ. ปริมาณวิตามินและเกลือแร ผูปวยท่ีไมมีโรคแทรกซอนและกินอาหาร           
ไดตามปกติมักจะไดวิตามินและเกลือแรเพียงพอ แตผูปวยท่ีมีอาการของโรคติดเชื้อหรือการดูดซึม
ผิดปกติรวมดวยก็อาจไดรับวิตามินและเกลือแรไมเพียงพอ จําเปนตองใหวิตามินและเกลือแรเพ่ิม 

ฉ. ปริมาณใยอาหาร สนับสนุนใหผูปวยโรคเบาหวานรับประทานอาหารท่ีมี 
ใยอาหารใหมากข้ึนท้ังนี้เนื่องจากใยอาหารชวยลดอัตราการดูดซึมน้ําตาลในลําไส และทําให               
ความตองการอินซูลินในผูปวยโรคเบาหวานลดลง นอกจากนี้ใยอาหารทําใหผูปวยอ่ิมเร็วและ           
ชวยปองกันและรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงดวย อาหารท่ีมีใยอาหารมากไดแก ขาวซอมมือ               
ถ่ัวเมล็ดแหง ถ่ัวสด และผัดตางๆ 

ช. เกลือ โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคแทรกซอนท่ีพบบอยในผูปวย
โรคเบาหวาน การรับประทานอาหารรสเค็มจัดเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ผูปวยโรคเบาหวานจึงควรลดอาหารท่ีมีเกลือมาก โดยลดการเติมเกลือ น้ําปลา ซีอ้ิว หรือน้ําจิ้มรสเค็ม
ตางๆ ขณะรับประทานอาหาร และอาหารมักดอง รับประทานอาหารรสออนเค็ม 

ซ. แอลกอฮอล แอลกอฮอล 1 กรัม ใหพลังงาน 7 กิโลแคลอรี ผูปวย
โรคเบาหวานท่ีอวน หากดื่มแอลกอฮอลจะไมสามารถควบคุมน้ําหนักได นอกจากนี้เครื่องดื่ม            
ท่ีมีแอลกอฮอลหลายชนิดมีน้ําตาลสูง เชน เหลาหวาน ไวนหวาน เบียร ซ่ึงทําใหน้ําตาลในเลือดสูง 

2.1.8 ยารักษาโรคเบาหวาน  
ยารักษาโรคเบาหวาน (oral hypoglycemic agents) ใชรักษาผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 2            

ชนิดไมพ่ึงอินซูลิน ในผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องน้ําหนักสามารถควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย            
จะสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดไดใกลเคียงกับคนปกติโดยไมตองใชยา แตหากควบคุมระดับ
น้ําตาลไมไดก็จําเปนตองใชยารับประทาน แตยารับประทานไมใชอินซูลินจึงไมสามารถรักษา
โรคเบาหวานใหหายขาดได ยาท่ีใชเปนยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิดรับประทานมี 2 กลุมคือ 

1) ยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย (sulfonylurea) (วิทยา ศรีดามา, 2548, หนา 48) 
ยากลุมซัลโฟนิลยูเรียใชกันมานานมากกวา 30 ป ประสิทธิภาพของยากลุมนี้

ข้ึนอยูกับความสามารถในการทํางานของตับออนของผูปวย ยากลุมนี้ไมสามารถใชกับผูปวยท่ีตับออน
ไมสามารถทํางานไดแลว จะใชไดผลดีในผูปวยโรคเบาหวานท่ีอายุมากกวา 40 ป และเปนชนิดไมมี
อาการแทรกซอน ยาในกลุมนี้มีหลายชนิดท่ีนิยมใชกันแพรหลายในปจจุบนั ไดแก chlorpropamide,  
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tolbutamide, glibenclamide, glipizide and glicazide ยาดังกลาวจะมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด
และคุณสมบัติแตกตางกัน 

(1) กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย ดังตอไปนี้ 
ก. กระตุนตับออนใหหลั่งอินซูลินออกมากข้ึน 
ข . เ พ่ิมประสิทธิภาพของอินซูลินในการนําน้ําตาลเขาสู เนื้อเยื่อตางๆ               

ของรางกาย 
ค. ระงับการสรางน้ําตาลจากตับ ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร

ลดลง 
ง. ชวยลดการเกาะกันของเกล็ดเลือด ทําใหเลือดไหลเวียนดีข้ึน ชวยปองกัน

การเกิดอาการแทรกซอนทางหลอดเลือด 
(2) ขอหามใชยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย 

ก. ในรายท่ีตับออนมีความสามารถในการหลั่งอินซูลินไดไมพอหรือไมไดเลย 
เชน ผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ตับออนอักเสบเรื้อรัง หลังไดรับการผาตัดเอาตับออนออกหมด 
เปนตน 

ข. ในรายทีมีภาวะเจ็บปวยเฉียบพลัน เชน ภาวะติดเชื้อรุนแรง ไดรับ               
การผาตัดใหญ myocardial infarction, DKA, and HHNC เปนตน 

ค. ในรายท่ีต้ังครรภ แมวาจะสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดด ี     
โดยการใชยากินก็ตาม เนื่องจากยาสามารถผานรกและกระตุนตับออนของทารกได และยังอาจมีผล
ทําใหทารกพิการได (teratogenic effects) 

(3) อาการขางเคียงของยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย ดังตอไปนี้ 
ก.  อาการแพ  (hypersensitivity reaction) จะเกิด ข้ึนใน  2-6 สัปดาห          

หลังเริ่มใหการรักษาโดยจะเปนผื่นแดงคันรูปแบบตางๆ บางรายมีตับอักเสบ ปริมาณเม็ดเลือดขาว
ต่ําลงได แตพบนอยมาก 

ข. อาการไมจําเพาะเจาะจง (nonspecific reactions) ไดแก คลื่นไสทองอืด 
ปวดศรีษะ ชาตามแขนขา อาการเหลานี้ไมรุนแรง และเปนอยูไมนานก็หายได 

2) ยากลุมไบกัวไนด (biguanide) (วิทยา ศรีดามา, 2548, หนา 52) 
ยากลุมไบกัวไนดใชแพรหลายในทวีปยุโรปมานานกวา 25 ป ยากลุมนี้ออกฤทธิ์

โดยการเพ่ิมการใชน้ําตาลกลูโคสท่ีกลามเนื้อตางๆ ลดการดูดซึมกลูโคสจากลําไส และลดการสราง
กลูโคสจากตับ แตไมมีฤทธิ์กระตุนใหตับออนหลั่งอินซูลินเพ่ิมข้ึน จึงลดน้ําตาลในเลือดลงไมไดมาก 
นิยมใชเปนยาตัวท่ี 2 รวมกับยาในกลุมซัลโฟนิลยูเรีย ในกรณีท่ีใชยาในกลุมซัลโฟนิลยูเรียตัวเดียว           
ในขนาดสูงสุดแลวยังควบคุมระดับน้ําตาลไมได จะใชกับผูปวยคอนขางอวนเพราะยากลุมนี้จะทําให
ความอยากอาหารลดลง ดังนั้นยากลุมนี้อาจใชเดี่ยวๆ ไดในกรณีของผูปวยท่ีอวนและมีระดับน้ําตาล   
ไมสูงมาก เพราะยานี้จะทําใหรับประทานอาหารนอยลง น้ําหนักตัวจะลดลง มีผลทําใหระดับน้ําตาล
ลดลงดวย ยาในกลุมนี้ คือ เฟนฟอรมิน (phenformin) บูฟอรมิน (buformin) ปจจุบันเลิกจําหนาย
แลวคงเหลือเฉพาะเมตฟอรมิน (metformin) ตัวเดียวท่ีใชกันอยูในปจจุบันมีชื่อการคาตางๆ เชน           
กลูโคเฟจ (glucophage) ไดอะเมต (diamet) เปนตน 
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ขอหามใชยาในกลุมไบกัวไนด ไดแก 
ก. ผูปวยท่ีเปนโรคตับ โรคไต และโรคหัวใจท่ีรุนแรง 
ข. ผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ท่ีไมไดรับการรักษาดวยอินซูลินอาการ

ขางเคียงท่ีพบในยากลุมไบกัวไนดจะพบไดบอยกวากลุมซัลโฟนิลยูเรีย แตก็ไมรุนแรงจะเปนอาการ
เก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร เชน คลื่นไส อาเจียน 

3) การฉีดอินซูลิน (วิทยา ศรีดามา, 2548, หนา 54) 
อินซูลิน (insulin) ใชรักษาโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ชนิดพ่ึงอินซูลิน และ

โรคเบาหวานประเภทท่ี 2 ชนิดไมพ่ึงอินซูลิน ท่ีไมสามารถควบคุมไดดวยการควบคุมอาหาร              
การออกกําลังกาย และการรับประทานยาอินซูลินตองใชโดยการฉีดเทานั้นไมสามารถรับประทานได
โดยท่ัวไปจะมีอินซูลิน 100 ยูนิต ตอ 1 มิลลิลิตร ของน้ํายาซ่ึงเรียกวายู 100 อินซูลิน (U 100 
Insulin) แหลงท่ีมาของอินซูลินมี 2 แหลงคือ ไดมาจากการสกัดจากตับออนของหมูและวัว สวนอีก
แหลงหนึ่งไดมาจากการสังเคราะหโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) ทําใหไดอินซูลิน
ท่ีเหมือนกับอินซูลินของมนุษยซ่ึงนิยมใชในปจจุบัน ชนิดของอินซูลินจําแนกตามการออกฤทธิ์ของยา
ได 3 ชนิด คือ 

(1) ชนิดออกฤทธิ์เร็วและสั้น (short - acting insulin) เม่ือฉีดเขาใตผิวหนัง          
จะออกฤทธิ์ในเวลา 1-2 ชั่วโมง ออกฤทธิ์สูงสุด 2-4 ชั่วโมงหลังฉีด และมีฤทธิ์นานประมาณ 5-7 
ชั่วโมง อินซูลินชนิดนี้จะมีลักษณะเปนน้ําใสซ่ึงเรียกงายๆ วา อินซูลินน้ําใส ใชฉีดกอนอาหาร             
ครึ่งชั่วโมง เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลหลังอาหาร และฉีดเม่ือตองการลดระดับน้ําตาลในเลือดลง           
อยางรวดเร็ว ในกรณีท่ีระดับน้ําตาลสูงมาก หรือมีภาวะกรดค่ังในเลือดมากจากสารคีโตนมีจําหนาย 
ในชื่อการคาตางๆ เชน เรกูลาอินซูลิน (regular insulin) แอกทราฟก (actrapid) ฮิวมูลินอาร 
(humulin R) 

(2) ชนิดออกฤทธิ์ปานกลาง (intermediate-acting insulin) อินซูลินชนิดนี้          
จะเริ่มออกฤทธิ์หลังฉีดเขาชั้นใตผิวหนัง 2-4 ชั่วโมง ออกฤทธิ์สูงสุดในเวลา 18-24 ชั่วโมง อินซูลิน
ชนิดนี้มีลักษณะเปนน้ําขุนขาว จึงเรียกงายๆ วา อินซูลินชนิดน้ําขุน ใชเปนอินซูลินหลักในการรักษา
โรคเบาหวานสามารถฉีดไดวันละ 1-2 ครั้ง ท่ีมีจําหนายในชื่อการคาตางๆ เชน เอ็นพีเอช (NPH)          
เลนทารด (lentard) โมโนทารด (monotard) โพรทาเฟน (protaphane) ฮัวมูลินเอ็น (humunlin 
N) เปนตน 

(3) ชนิดออกฤทธิ์นาน (long-acting insulin) ภายหลังการฉีดเขาใตผิวหนัง
อินซูลินนี้ใชเวลา นานประมาณ 8-14 ชั่วโมง กวาจะเริ่มออกฤทธิ์ และมีฤทธิ์นานประมาณ 36 ชั่วโมง 
อินซูลินชนิดนี้ มีลักษณะเปนน้ําขุนขาว ใชสําหรับฉีดเพ่ือใหระดับอินซูลินในเลือดสูงข้ึนนอยๆ           
อยูตลอดท้ังวัน และตองใชรวมกับอินซูลินออกฤทธิ์สั้นเสมอมีจําหนายในประเทศไทยเพียงชนิดเดียว
คืออัลทราทารด ultratard) 

นอกจากนี้ยังมีอินซูลินชนิดผสมซ่ึงนําเอาอินซูลินชนิดออกฤทธิ์เร็วมาผสมกับ
อินซูลินชนิดออกฤทธิ์ปานกลางในอัตราสวนตางๆ ไดแก แอกทราเฟน (actraphane) เปนแอกทรา-
ฟดรอยละ 30 บวกกับ โพรทาเฟนรอยละ 70 ฮิวมูลินเอ็นอาร (humulin N/R) ซ่ึงมีอัตราสวนของ
อินซูลินชนิดออกฤทธิ์ปานกลางตออินซูลินชนิดออกฤทธิ์สั้น 70/30, 80/20, 60/40 และอินซูลินชนิด 
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บรรจุพิเศษซ่ึงเปนอุปกรณฉีดอินซูลินท่ีมีลักษณะเหมือนปากกา และพกพาสะดวก ไดแก อุปกรณ          
โนโวเพ็น (novo pen) บีดี เพ็น (BD Pen) เปนตน ปญหาและภาวะแทรกซอนท่ีเกิดจากการรักษา
ดวยอินซูลิน (สุทิน ศรีอัษฎาพร และวรรณี นิธิยานนท, 2548, หนา 133) 

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เปนภาวะแทรกซอนท่ีพบบอยและสําคัญท่ีสุด               
สาเหตุเกิด จากการฉีดอินซูลินมากเกินไป ไมไดรับประทานอาหาร หรือรับประทานอาหาร              
นอยกวาปกติ หรือรับประทานอาหารผิดเวลาโดยท่ียังฉีดอินซูลินตามปกติ และการออกกําลัง 
มากกวาปกติ 

การแพอินซูลิน (insulin allergy) พบไมบอย การแพนี้อาจเกิดข้ึนหลังจากฉีด
อินซูลิน เ พียงไม ก่ีนาที  (เรียกว า  immediate type) หรือหลายชั่ ว โมง ถึง เปนวัน  (เรียกว า 
delayedtype) อาการท่ีเกิดข้ึนไดแก ผื่นคัน ลมพิษ หรืออาจเปนรุนแรงถึงกับเกิด anaphylaxis 
ผูปวยท่ีเริ่มฉีดอินซูลินใหมๆ อาจพบรอยแดงตรงตําแหนงท่ีฉีดยาไดซ่ึงจะหายไปเองเม่ือฉีดยาตอไป 

การเกิดรอยบุม (lipoatrophy) และไตนูนแข็ง (lipohypertrophy) ตรงบริเวณ
ท่ีฉีดอินซูลิน สาเหตุจากการใชอินซูลินชนิดท่ีไมคอยบริสุทธิ์และฉีดซํ้าท่ีเดิมประจํา ภาวะท้ังสองนี้          
ทําใหเกิดความไมสวยงาม และนอกจากนี้ผูปวยท่ีมีไตนูนแข็งยังทําใหอินซูลินดูดซึมไดลดลง 

อาการบวม มักเกิดในผูปวยท่ีเพ่ิงฉีดอินซูลินใหมๆ และมักเปนชั่วคราวสาเหตุเกิด
จากฤทธิ์ของอินซูลินท่ีทําใหการขับเกลือออกทางปสสาวะลดลง ในชวงท่ีมีอาการบวมควรใหผูปวยกิน
เค็มนอยลง และอาจใหยาขับปสสาวะรวมดวย 

อาการตามัว มักเกิดในรายท่ีเพ่ิงไดรับการรักษาดวยอินซูลินและมีระดับน้ําตาล
ในเลือดลดลงคอนขางมากและเร็ว จึงทําใหเลนสตามีการเปลี่ยนแปลง 

4) การออกกําลังกาย (สุทิน ศรีอัษฏาพร และ วรรณี นิธิยานันท, 2548, หนา 29) 
ผูป วยโรคเบาหวานควรออกกําลังกายสมํ่าเสมอเชน เดียว กับผู ไม เปน

โรคเบาหวานเพ่ือสงเสริมใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยการออกกําลังกาย คือ การใชกลามเนื้อทํากิจกรรม
หรือออกแรงอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานพอ คือ ประมาณ 30-45 นาที ดังนั้นการทํากิจกรรม
ออกแรง หรือการเลนกีฬาใดๆ เปนระยะเวลาตอเนื่องและนานพอ จึงนับไดวาเปนการออกกําลังกาย 

จุดประสงคของการออกกําลังกายคือทําใหสมรรถภาพทางกายท่ัวไปดี สามารถ
ออกแรงหรือออกกําลังไดในระยะยาวโดยไมหอบเหนื่อยหรือหายใจไมสะดวก ใหกลามเนื้อมีกําลัง
แข็งแรง ใหการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดและการขนถายออกซิเจนมีประสิทธิภาพดีและ
รางกายมีความคลองตัว โรคเบาหวานไมมีขอหามหรืออุปสรรคขัดขวางในการออกกําลังกาย อยางไร 
ก็ตามผูปวยท่ีมีภาวะแทรกซอนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน ไดแก ภาวะแทรกซอนท่ีจอตา และ
ภาวะแทรกซอนท่ีไตระยะรุนแรง หรือภาวะแทรกซอนท่ีเสนประสาทสวนปลาย หรือมีโรคท่ีขัด          
ตอการออกกําลังกายรวมดวย เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ จําเปนตองทําการออกกําลังกาย              
ดวยความระมัดระวัง และมีการวางแผนการออกกําลังกายโดยเลือกชนิดและจํากัดความหนักเบา 
(intensity) ของการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอรางกาย นอกจากนี้ผูปวย
โรคเบาหวานในขณะท่ีมีภาวะคีโตอะซิโดลิสหามออกกําลังกาย การออกกําลังกายทําใหระดับกลูโคส
ในเลือดเปลี่ยนแปลงตามระดับอินซูลินในเลือด หากระดับอินซูลินไมเพียงพอการออกกําลังกาย            
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จะทําใหระดับกลูโคสในเลือดสูงข้ึน ในทางตรงขามหากระดับอินซูลินสูงมากจะทําใหเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําได 

2.1.9 ทักษะดานการเลือกรับประทานอาหาร 
ผูปวยเบาหวานนอกจากมีความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรตแลว            

ยังมีความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของไขมันรวมดวย ดังนั้นการจัดอาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน              
จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) ชวยใหเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรตกลับคืนสูสภาพปกติ 
2) ชวยใหระดับไขมันในเลือดอยูตามเกณฑปกติ 
3) เพ่ือใหผูปวยมีภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตท่ีดีและเหมาะสมตามวัย  

(เด็กและวัยรุน) 
4) ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน 
5) สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได หลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผูปวยเบาหวาน แบงเปน 3 กลุม มีดังนี้ 
(1) กลุมแรก หลีกเลี่ยงไมควรรับประทาน ไดแก อาหารมีน้ําตาลเปนสวนประกอบ

โดยตรง รวมท้ังน้ําผึ้ง ผลไมท่ีมีรสหวานจัด เชน ทุเรียน มะมวงสุก ฯลฯ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
และน้ําอัดลม ฯลฯ  

(2) กลุมสอง ตองจํากัดปริมาณ ไดแก อาหารประเภทแปง เชน ขาว กวยเตี๋ยว 
เผือก มัน ฯลฯ อาหารประเภทไขมัน เชน มะพราว น้ํามันหมู อาหารท่ีทอดดวย น้ํามัน ฯลฯ และ
ผลไมท่ีมีรสหวานออนๆ เชน สม มะละกอสุก ฯลฯ 

(3) กลุมสาม รับประทานไดไมจํากัด เชน เนื้อสัตวท่ีไมมีมัน และปลา เครื่องดื่ม 
ท่ีไมมีน้ําตาลเปนสวนประกอบ เครื่องเทศตางๆ ถ่ัวตางๆ และอาหารท่ีมีเสนใยมากๆ เชน ขาวซอมมือ 
ผักทุกชนิด เม็ดแมงลัก 

6) การแบงม้ืออาหาร 
(1) ผูปวยเบาหวานท่ีไมตองใช อิน ซูลิน ให กินอาหารหลักวันละ 3 ม้ือ             

โดยกระจายพลังงานตามม้ือเชา เท่ียง เย็นเปนรอยละ 20–30, 30–40 และ 30–40 ตามลําดับ 
(2) ผูปวยไมควรรับประทานพร่ําเพรื่อ ถาตองการ อาหารวาง 1-2 ม้ือ               

ใหแบงพลังงานมาจากม้ือหลัก 
(3) ผูปวยเบาหวานท่ีไมตองใช อินซูลิน ตองกินอาหารใหตรงเวลา และ               

ปริมาณคงท่ี โดยการกินอาหารหลักวันละ 3 ม้ือ และอาจมีอาหารวางอีก 1-3 ม้ือ ตามความจําเปน 
และตามผลการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด โดยมีกระจายตัวของพลังงานเปนม้ือเชา ม้ือเท่ียง และ          
ม้ือเย็นคิดเปนรอยละตามลําดับดังนี้ 20–30, 20–40 และ 20–40 และม้ือวางมีพลังงานรอยละ 10 
ของพลังงานท่ีควรจะไดรับในแตละวัน 

7) การปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวานในการควบคุมอาหาร มีดังนี้ 
(1) รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ตามจํานวนท่ีกําหนดทุกวัน 
(2) รับประทานขาวซอมมือ หรือท่ีขัดสีนอย 
(3) รับประทานผักใหมากข้ึน 
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(4) ตักขาวจํานวนท่ีกําหนด ไมเติมอีก หากไมอ่ิมใหกินผักเพ่ิม 
(5) หลีกเลี่ยงผลไมท่ีมีรสหวานจัด 
(6) รับประทานผลไมท่ีมีรสหวานนอย 
(7) งดน้ําตาลและอาหารท่ีใสน้ําตาลทุกชนิด 
(8) หลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องในสัตวตางๆ 
(9) หลีกเลี่ยงการรับประทานไขมันสัตว 
(10) ใชน้ํามันพืชท่ีมีสวนผสมของน้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันรํา น้ํามันฝาย น้ํามัน

ขาวโพดใหมากข้ึน โดยใชประกอบอาหารเปนประจํา 
(11) ใชเตาหู ถ่ัวตางๆ ในการประกอบอาหารใหมากข้ึน 
(12) หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีน้ํามันมาก 
(13) รับประทานใหตรงเวลา และไมงดอาหารม้ือใดม้ือหนึ่ง เพราะอาจทําให

น้ําตาลในเลือดต่ํา จนหมดสติได 
(14) รับประทานยา ฉีดยา และคุมอาหารตามแพทยสั่งอยางสมํ่าเสมอ 
(15) ควรงดดื่มสุรา และงดสูบบุหรี่ 

2.1.10 ทักษะดานการออกกําลังกาย 

1) การออกกําลั งกายเปนสิ่ ง ท่ีชวยในการควบคุมระดับน้ํ าตาลและรักษา 
โรคเบาหวาน ประโยชนของการออกกําลังกาย 

(1) ชวยลดการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว เชน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 
(2) ชวยลดไขมันในเลือด 
(3) ชวยลดความดันโลหิต 
(4) ชวยลดน้ําตาลในเลือด 
(5) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชอินซูลิน 

2) การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูปวยเบาหวาน ไดแก การอออกกําลังกายแบบ
แอโรบิคเชน เดิน วิ่งเหยาะ ถีบจักรยาน วายน้ํา กระโดดเชือก 

3) หลักเกณฑการออกกําลังกาย 
(1) ความหนักพอ คือ ทําใหปอดและหัวใจตองทํางานเพ่ิมเพียงพอ อาจสังเกต            

ไดวา มีอาการหายใจหอบนอยๆ 
(2) ความนานพอ คือ การออกกําลังกายอยางนอย 30 นาที ในคนท่ีเพ่ิงเริ่ม

อาจจะออกกําลังกายเพียง 6 นาที แลวคอยเพ่ิมเวลาข้ึน 
(3) ความตอเนื่อง ตองทําติดตอกันตลอดเวลาของการออกกําลังกาย มีชวงหยุด

สั้นๆ บางแตไมเกิน 30–60 นาที 
(4) ความบอย ควรทําทุกวันหรืออยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห การออกกําลังกาย 

มีขอควรระวัง ดังนี้ 
(5) ขณะออกกําลังกายควรสวมใสรองเทาผาใบ ท่ีสวมใสรูสึกสบาย ไมคับเกินไป 

หรือหลวมเกินไป เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดบริเวณเทา 
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(6) การอุนเครื่องหรือวอรมอัพ เปนการชวยใหหัวใจ ปอด ขอตอตางๆ และ
กลามเนื้อพรอมท่ีจะทํางาน ซ่ึงสามารถทําไดโดยการเดินประมาณ 5 นาที 

(7) การเบาเครื่องหรือวอรมดาวน เพ่ือใหรางกายมีเวลากลับคืนสูปกติ เชน การเดิน 
 

2.2  โรคเบาหวานกับพยาธิสภาพของโรคไตเร้ือรัง 
 

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานเปนภาวะแทรกซอนทางไตท่ีพบไดบอยในเฉพาะผู ท่ีเปน
โรคเบาหวานเปนเวลานานและไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได จากสถิติของสมาคมโรคไต
แหงประเทศไทยพบวาเบาหวานเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีพบมากท่ีสุดของผูท่ีเปนไตวายระยะสุดทาย 
(end stage renal disease: ESRD) ท่ีจําเปนตองไดรับการบําบัดเพ่ือทดทนไต โดยพบโรคไตเรื้อรัง
จากเบาหวานเปนสาเหตุ ท่ีสําคัญ ประมาณหนึ่งในสามของผูปวยภาวะไตวายระยะสุดทาย                 
(สุพัฒน ธาตุเพชร, 2554, หนา 14) โดยสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยไดใหคําจํากัดความของโรคไต
เรื้อรังวาผูปวยโรคไตเรื้อรัง หมายถึง ผูปวยท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งในสองขอตอไปนี้ (สมาคม
โรคไตแหงประเทศไทย, 2555) 

1) ผูปวยท่ีมีภาวะไตผิดปกตินานติดตอกัน 3 เดือน ท้ังนี้ผูปวยอาจจะมีอัตรากรอง
ของไต (glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไมผิดปกติก็ได ภาวะไตผิดปกติ หมายถึง            
มีลักษณะตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

(1) ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปสสาวะอยางนอย 2 ครั้งในระยะเวลา           
3 เดือน ดังตอไปนี้ 

ก. ตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ ถาผู เปนโรคเบาหวานและตรวจพบ 
microalbuminuria และถาผู ท่ีไมเปนโรคเบาหวาน และตรวจพบ proteinuria มากกวา 500 
มิลลิกรัมตอวัน หรือมากกวา 500 มิลลิกรัมตอกรัม creatinine 

(2) ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปสสาวะ (hematuria) 
 (3) ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา 
 (4) ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสรางหรือพยาธิสภาพ 

2) ผูปวยท่ีมี GFR นอยกวา 60 มิลลิลิตรตอนาทีตอ 1.7m2 ติดตอกันเกิน 3 เดือน  
โดยท่ีอาจจะตรวจพบหรือไมพบรองรอยความผิดปกติก็ได 

2.2.1 สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง 
สาเหตุสําคัญของโรคไตเรื้อรังนั้นแตเดิมพบวามีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบ

เรื้อรังมากท่ีสุด ในปจจุบันพบวาผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีเขาสูไตวายเรื้อรังระยะสุดทายมีสาเหตุ         
จากโรคเบาหวานมากท่ีสุด รองลงมาเปนโรคไตจากความดันโลหิตสูง และโรคเลือดฝอยไตอักเสบ 
สวนสาเหตุอ่ืนๆ ไดแก โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรังจาการติดเชื้อ โรคเกาท โรคไตจากการกินยา
แกปวดตอเนื่องเปนระยะเวลานานๆ โรคถุงน้ําในไตท่ีถายทอดทางกรรมพันธุ สาเหตุเหลานี้มักทําให
เกิดโรคไตท้ัง 2 ขางพรอมๆ กัน (ประเสริฐ ธนกิจจารุ และสุพัฒน วานิชการ, 2551, หนา 39)          
ซ่ึงสอดคลองกับโรคไตวายเรื้อรังในปะเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีพบสาเหตุสําคัญคือเบาหวานรอยละ 30.6 
ความดันโลหิตสูง รอยละ 26.5 การอักเสบของโกลเมอรูลา รอยละ 13.6 โรคในทางเดินปสสาวะ
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(urological disease) รอยละ 20.55 โรคกระเพาะปสสาวะ (cystic disease) รอยละ 3.45 (อุดม 
ไกรฤทธิ์ชัย ถนอม สุภาพร และคณะกรรมการ TRT Registry, 2550, หนา 67) 

2.2.2 กลไกลการเกิดโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน 
เม่ือสมรรถภาพของไตลดลง ซ่ึงเปนระยะท่ีอัตราการกรองของไตเหลือเพียงรอยละ 50 

หนาท่ีของไตท่ีเหลือมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ิมการทํางานเพ่ือทดแทนของหนวยไต                 
ท่ีถูกทําลายไป เม่ือหนวยไตถูกทําลายรอยละ 75 หนวยไตท่ีเหลือตองทํางานทดแทน ดังนั้นระยะนี ้                   
มักมีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดโกลเมอรูลัสแข็งตัว เนื่องจาก            
ความดันในหลอดเลือดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการค่ังของน้ําและโซเดียมพบภาวะอะโซทีเมียระดับปานกลาง
(สารยูเรีย ในเลือด 40-100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ครีเอตินินในเลือดมากกวา 3 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) 
รวมกับปสสาวะบอยตอนกลางคืน เนื่องจากหนวยไตท่ีเลือดตองรองรับเลือดท่ีมีความเขมขนสูง               
(มีสารยูเรีย ในปสสาวะ) ทําใหเกิดปสสาวะมากจากการเพ่ิมความเขมขนของปสสาวะ คือแตละโมเลกุล             
ของยูรียและไนโตรเจนจะดึงน้ําเขาสูหลอดฝอยทําใหปริมาณของปสสาวะเพ่ิมข้ึนรวมกับไต          
เสียความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขน มีอาการซีดเล็กนอย เนื่องจากการสรางอีริโธรปอยอิติน 
(erytropoietin) ลดลง และมีลักษณะผิวแหงรวมดวย (สุพัฒน ธาตุเพชร, 2554, หนา 15) 

2.2.3 การดําเนินโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน 
ผูปวยเบาหวานไมไดเกิดโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานทุกราย มีการศึกษาการดําเนินโรค             

ของผูปวยโรคเบาหวานเปนระยะเวลานาน พบวาผูปวยเบาหวานรอยละ 50 สามารถอยูในสภาวะปกติ 
สวนผูปวยอีกรออยละ 50 จะสามารถตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ ซ่ึงมักพบหลังจากการวินิจฉัย
เบาหวานนาน 5-10 ป (พิจิตรา ทูลมาลา, 2551, หนา 16) การดําเนินของโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน
ออกเปน 5 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 Renal hyperfunction หรือ Initial stage ระยะนี้เกิดข้ึนทันทีท่ีมีระดับ
น้ําตาลในเลือดสูง การเปลี่ยนแปลงท่ีพบคือ ไตทํางานมากข้ึน (glomerular hyperfiltration) 
glomerular hypertrophy ในระยะนี้ GFR≥ 90 Ml./min/1.73m2 ผู ท่ี เปนโรคไตเรื้อรังยังไมมี
อาการผิดปกติ เม่ือตรวจรางกายจากการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการในเลือดและปสสาวะ         
จะไมพบความผิดปกติ ยกเวนการทํางานของไตเพ่ิมข้ึน 

ระยะท่ี 2 Clinical latency หรือ Early renal involvement เกิดข้ึนหลังระยะ        
ท่ีหนึ่ง ประมาณ 2-3 ป มีสภาพพยาธิท่ีไตมากข้ึนโดยพบ glomerular bestment membrance 
thickening & mesangial expansion อาจพบ tubular basement membrane thickening รวมดวย 
ใ น ร ะ ย ะ นี้  GFR 60-80 Ml./min/1.73m2 ใ น ร ะ ย ะ นี้ มี ป ริ ม า ณ โ ป ร ตี น ใ น ป ส ส า ว ะ ป ก ติ
(normalalbuminnuria) หรืออาจพบการรั่วของโปรตีนในปสสาวะไดในปริมาณนอยในปสสาวะ          
เปนครั้งคราว ผูปวยโรคไตเรื้อรังจะไมมีอาการผิดปกติ ยกเวนการตรวจพบโปรตีนปริมาณเล็กนอย        
ในปสสาวะเปนครั้งคราว 

 ระยะท่ี 3 Microalbuminuria หรือ Incipient nephropathy ระยะนี้พบหลัง          
เปนเบาหวาน 5-10 ป การตรวจพบท่ีสําคัญ คือ Microalbuminuria หมายถึงพบ urinary albumin 
excretion (UAE) 30-00 มิลลิกรัมตอวัน หรือ 20-200 ไมโครกรัมตอนาที โดยการตรวจพบ 2 ใน          
3 ครั้ง ใน 6 เดือน จึงจะวินิจฉัยวาผูเปนไตวายเรื้อรังอยูในระยะนี้ เพราะการตรวจพบ 
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ในครั้ง เดียวพบวา มีเพียงประมาณรอยละ 50 เทานั้น ท่ีตรวจซํ้าแลวยังคงพบ persistent 
microalbumin ในระยะนี้ GFR 30 - 59 Ml./min/1.73m2 บางรายอาจพบความดันโลหิตสูงรวมดวย 

 ระยะท่ี 4 Macroalbuminuria หรือ Overt nephropathy ระยะเกิดหลังจาก
เบาหวานประมาณ 10-20 ป การตรวจพบท่ีสําคัญ คือ UAE มากกวา 300 มิลลิกรัมตอวัน             
การตรวจปสสาวะดวย urine dipstick จะใหผลบวก albuminuria อาจมากถึง nephritic range 
คือ มากกวา 3.5 กรัมตอวัน GFR จะเริ่มลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 0.5-1.0 มิลลิลิตรตอนาท่ีตอเดือน 
ในระยะนี้ GFR 15-29 Ml./min/1.73m2 ผูปวยบางรายอาจมีอาการบวม และตรวจพบความดัน
โลหิตสูงรวมดวยเสมอ การตรวจปสสาวะอาจตรวจพบเม็ดเลือดแดงไดรอยละ 30 พบ red blood 
cell cast ไดประมาณรอยละ 10 

 ระยะท่ี 5 End stage renal disease (ESRD) เปนระยะเกิดหลังจากเบาหวาน
ประมาณ 15-30 ป เปนระยะท่ีการเสื่อมของการทํางานของไตมากข้ึนเรื่อยๆ จนในท่ีสุดเกิดภาวะ       
ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ในระยะนี้ GFR นอยกวา15 Ml./min/1.73m2 ผูปวยจะมีอาการของโรค 
ไตเรื้อรัง เชน เหนื่อยงาย ออนเพลีย ปสสาวะออกนอยลง ความดันโลหิตสูง บวม หัวใจวาย             
น้ําทวมปอด ซึมหรือชัก ถาผูปวยไมไดรับการรักษาอยางทันถวงทีอาจเสียชีวิตได เม่ือตรวจเลือดพบวา 
การทํางานของไตลดลงอยางมาก มีการค่ังของของเสีย ทําใหเกิดความผิดปกติของเกลือแรในรางกาย                
สวนในการปสสาวะจะพบโปรตีนในปริมาณมากปสสาวะตลอดเวลาแบงระยะและอาการทางคลินิก 

 
ตาราง 2  ผูปวยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานสามารถแบงระยะเวลาความรุนแรงอาการทางคลินิก         

ของโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานดังนี้ 
 

ระยะ
(stage ) 

ระยะเวลา  
ท่ีปวยเปน

โรคเบาหวาน 

อัตราการ
กรองไต
(GFR 

related) 

ความผิดปกติ อาการทางคลินิก 

ระยะท่ี 1 เริ่มปวย >90 Kidney damage 
with normal or 
increase GFR 

- ยังไมมีอาการผิดปกติเม่ือตรวจ
เลือดและตรวจปสสาวะ (ยกเวน
การทํางานของไตผิดปกติ) 

ระยะท่ี 2 2-3ป 60-89 Kidney damage 
with normal or 
decrease GFR 

- nomalalbuminuriaหรือพบ
ปริมาณนอย 

- ยังไมมีอาการผิดปกติเม่ือตรวจ
เลือดและตรวจปสสาวะ 

ระยะท่ี 3 5-10ป 30-59 Moderate 
decrease GFR 

- ความดันโลหิตสูง 
- Retinopathy 
- CVA 
- OtherDM complications 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ระยะ
(stage ) 

ระยะเวลา  
ท่ีปวยเปน

โรคเบาหวาน 

อัตราการ
กรองไต
(GFR 

related) 

ความผิดปกติ อาการทางคลินิก 

ระยะท่ี 4 10-20ป 15-29 Severe 
decrease GFR 

- ความดันโลหิตสูง 
- Retinopathy 
- CVA 
- OtherDM complications 

ระยะท่ี 5 15-30ป <15 or 
dialysis 

Kidney failure - ความดันโลหิตสูง 
- Retinopathy 
- CVA 
- OtherDM complications 
- Uremia 

ท่ีมา: (ประจักษ สีลาชาติ 2556, หนา 31) 
 

2.2.4 การตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน 
การตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน สามารถวินิจฉัยโดย (Mudaliar, S.R. & 

HENRY, 2002; อางถึงใน สุพัฒน ธาตุเพชร, 2554, หนา 19) 
1) อัลบูมินรั่วออกมาจากปสสาวะ ในระยะแรกมีปริมาณเล็กนอยประมาณ 30 - 

300 มิลลิกรัมตอวัน เรียกวา microalbuminuria ระยะตอมาอัลบูมินออกมาในปสสาวะมากข้ึน            
จนมากกวา 300 มิลลิกรัมตอวัน เรียกวา overt proteinuria วิธีการตรวจปริมาณอัลบูมินท่ีออกมา
ในปสสาวะมีหลายวิธี แตในปจจุบันแนะนําการตรวจดวยวิธีการตรวจปสสาวะแบบสุมเก็บเพ่ือหา 
albumin to creatinine ratio เพราะเชื่อถือไดและงายตอการปฏิบัติจริง 

2) การทํางานของไต ประเมินจากระดับ serum creatinine ซ่ึงเปนของเสียในเลือด
ท่ีขับออกมาจากไต โดยปกติจะมีคา 0.8-1.2 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร เม่ือเกิดการเสื่อมของไตทําให        
การขับของเสียในเลือดลดลง เม่ือตรวจเลือดจะพบวาระดับ serum creatinine เพ่ิมข้ึน 

การคํานวณหาคาการทํางานของไต (creatinine clearance: CCr) สามารถ
คํานวณไดจาก cockcrof - gault equation (สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย, 2557) 
   

CCr (ml/min) = (140 - age) × body weight × (0.85 if female) 
      72×SCr 
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หรืออาจหาการทํางานของไตในรูป glomerular filtration rate (GFR) โดยใชสูตรยอของ modification 
of diet in renal disease (MDRD) equation คือ GFR (ml./min/1.73m2) = 186× (SCr)-1.154 × 
(AGE)-0.203× (0.742 if female) × (1.210 if black) 
 
ตาราง 3  สูตรคํานวณ eGFR 
 

เพศ ระดับ serum creatinine สูตรท่ีใช 

เพศหญิง 
≤0.7 (mg/dl) eGFR = 144( SCr/0.7)-0.329(0.993)Age 
>0.7 (mg/dl) eGFR = 144( SCr/0.7)-1.209(0.993)Age 

เพศชาย 
≤0.9 (mg/dl) eGFR = 141( SCr/0.7)-0.411(0.993)Age 
>0.9 (mg/dl) eGFR = 141( SCr/0.7)-1.209(0.993)Age 

ท่ีมา: (สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย, 2557)  
 

2.2.5 ปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน  
1) ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน ธรรมชาติการดําเนินโรคของผูโรคเบาหวาน

ท่ี 2 มักจะไดรับการวินิจฉัยลาชาและไมสามารถบอกระยะเวลาการเกิดโรคท่ีแนนอนไดวาเริ่มตั้งแต
เม่ือไร จากการศึกษาพบวาผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 จํานวนมากตรวจพบ microalbumin           
ไดต้ังแตเริ่มแรกท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานหรือเพียงไมนานหลังจากนั้น อาจเปนเพราะ
ผูปวยโรคมีภาวะปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มากอนการไดรับการวินิจฉัยเปนระยะเวลานานหลาย
ปแลว แตผูปวยไมทราบและไมไดรับการวินิจฉัยมากอน ถาไมไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม                 
จะมีการดําเนินไปสู overt nephropathy ไดในระยะเวลา 5–10 ปตอมา  

2) การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานเปนโรค              
ท่ีมีความสัมพันธกับการท่ีผูเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได            
โดยจะมี microalbuminuria จนกระท้ังเกิดโรคไตระยะสุดทาย (end stage renal disease, ESRD)  
(mudaliar, S.R. & HENRY, 2002; อางถึงใน สุพัฒน ธาตุเพชร, 2554, หนา 17) 

(1) nonenzymatic glucosylation product ระดับน้ําตาลท่ีสูงในเลือดจะไปจับ 
กับ free amino group ของโปรตีนในเลือดและเนื้อเยื่อตางๆ กลายเปน early glucosylation 
product (EGP) ซ่ึงมีบทบาทในการเกิด glomerular hyperfiltration 

(2) polyol pathway กลูโคสจะเปลี่ยนเปน sorbital โดยอาศัยเอนไซม aldose 
reductase ท่ีพบไดในเซลลของเนื้อเยื่อตางๆ เชน เลนส เสนประสาทและท่ีไต เปนตน การค่ังของ 
sorbital ในเซลล ทําใหเกิดการลดลงของ myoinosital ในเซลล การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิด 
glomerular hyperfiltration โดยใชชื่อวาเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของ Na - K ATPase ของ 
glomerular cell membrane 

(3) glucose toxicity การศึกษาในหลอดทดลอง พบวา กลูโคสท่ีสูงข้ึน ทําให 
endothelial cell และ mesangial cell ผิดปกติ คือมีการแบงตัวเพ่ิมข้ึนและมีการสราง glycoprotein & 
matrix ตางๆ เพ่ิมข้ึน ทําใหเกิด glomerular hyperfiltration 
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3) การควบคุมระดับความดันโลหิตสูงไมได ความดันโลหิตสูงจะมีผลตอไตท้ังในดาน
การทํางานของไตและโครงสรางของเนื้อเยื่อไต ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความรุนแรงและระยะเวลาของความดัน
โลหิตสูง ถาไมสามารถควบคุมระดับความดันใหปกติได อาจมีผลทําใหเกิดโรคไตเรื้อรังได ลักษณะ
สําคัญคือ ผนังเสนเลือดแข็งตัวจากการท่ีหลอดเลือดตองรับแรงดันเลือดท่ีสูงตลอดเวลา เม่ือผนังเลือด
หนาตัวข้ึนเรื่อยๆ จนทําใหเลือดไปเลี้ยงไตไมเพียงพอและเกิดภาวะเนื้อไตขาดเลือด นอกจากนั้นระดับ
ความดันโลหิตสูงยังถายทอดความดันมายังกลุมหลอดเลือดฝอยในเนื้อไต ทําใหไตไดรับอันตราย           
จากแรงดันท่ีสูงข้ึน เม่ือปลอยใหเกิดภาวะดังกลาวเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง จะทําใหเนื้อเยื่อพังผืด            
มาสะสมและเกิดภาวะไตเรื้อรังในท่ีสุด 

4) การรับประทานอาหารประเภทโปรตีนสูงปริมาณมากอยางตอเนื่องท้ังนี้ของเสีย 
ท่ีเกิดจากการเผาผลาญจะมีมากและเกิดการสะสมของของเสีย ทําใหไตตองทํางานเพ่ิมข้ึน 

5) ภาวะไขมันในเสนเลือดสูง เกิดจากการรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูงสงผลให
ผนังเสนเลือดหนาและแข็ง (arterosclerosis) เม่ือผนังหลอดเลือดหนาตัวข้ึนเรื่อยๆ จนทําใหไปเลี้ยง
ไตไมเพียงพอและเกิดภาวะเนื้อไตขาดเลือดและเกิดภาวะไตเรื้อรังในท่ีสุด 

6) การสูบบุหรี่ ทําใหผนังเสนเลือดหนาและแข็ง (arterosclerosis) เม่ือผนังหลอด
เลือดหนาตัวข้ึนเรื่อยๆ จนทําใหไปเลี้ยงไตไมเพียงพอและเกิดภาวะเนื้อไตขาดเลือดและเกิดภาวะไต
เรื้อรังในท่ีสุด 

7) ปจจัยทางพันธุกรรม มีประวัติครอบครัวเปนโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานหรือ         
ความดันโลหิตสูงหรือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย 

2.2.6 ผลกระทบของการเกิดโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน 
การเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง สงผลใหประสิทธิภาพในการขับของเสีย การควบคุมความสมดุล

ในระบบตางๆ ในรางกาย รวมท้ังประสิทธิภาพในการสังเคราะหวิตามินและฮอรโมนลดลง              
ในระยะแรกๆ จะยังไมปรากฏอาการเดนชัดจนเขาสูท่ีภาวะไตทําหนาท่ี ไดเพียงรอยละ 20 - 40 ของ
ภาวะปกติ ผูปวยจะมีอาการปวดศีรษะและมีความเหนื่อยลา และเม่ือไตทําหนาท่ีไดเพียงรอยละ 5 - 10 
ของภาวะปกติ อาการแสดงดังกลาวขางตน จะชัดเจนยิ่งข้ึนจะมีอาการปสสาวะบอยในตอนกลางคืน
(nocturia) มีปสสาวะมาก (polyuria) เม่ือภาวะไตวายเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึนไตไมสามารถผลิตปสสาวะ  
ไดเหมือนเดิม เปนสาเหตุทําใหมีปริมาณปสสาวะนอยกวา 400 มิลลิลิตร ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
(oliguria) และปสสาวะอาจลดจํานวนลงจนถึงระดับมีจํานวนนอยกวา 50 มิลลิลิตรในระยะเวลา 24 
ชั่วโมง (anuria) ในท่ีสุด ซ่ึงระยะดังกลาวจะพบอาการแสดงของระบบตางๆ ในรางกายดังนี้ 

1) ผลทางดานรางกาย 
(1) ความดันโลหิตสูงพบมากถึงรอยละ 80 ของผูปวยโรคไตเรื้อรัง มักมีอาการค่ัง

ของโซเดียมมาก มีการกระตุนระบบเรนินแองจิโอเทนซินและอัลโดสเตอโรนเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้  
อาจจะเกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูง และภาวะฮอรโมนพาราธัยรอยดสูงมีผลทําใหหินปูนเกาะ                
ท่ีหลอดเลือด มีระดับออกซาเลทสูงข้ึน อีกท้ังมีสาเหตุจากการสูบบุหรี่และเปนโรคเบาหวานรวมดวย 

(2) ภาวะหัวใจวาย พบไดบอยมาก สาเหตุมาจากความดันโลหิตสูงดวย รางกาย 
มีน้ําและโซเดียมมากเกินไป ภาวะโลหิตจางอาจจะพบไดในผูปวยท่ีตองรักษาดวยการฟอกเลือด         
ดวยเครื่องไตเทียมท่ีมีการนําเลือดออกมาฟอกเลือดท่ีเครื่องมากเกินไป 
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(3) ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ อาจจะเกิดจากตัวหัวใจเอง มีเกลือแรในเลือดผิดปกติ 
เชน ภาวะโปรแตสเซียม ในเลือดสูงกวาปกติ มีภาวะแมกนีเซียมในเลือดสูงกวาปกติ มีภาวะแคลเซียม
ในเลือดต่ํากวาปกติ และมีภาวะเปนกรดในเลือด มักพบวามีเยื่อหุมหัวใจอักเสบ ผูปวยมีอาการ           
เจ็บหนาอก 

(4) ผลตอระบบหายใจ ภาวะยูรีเมียมีผลตอระบบหายใจ ท่ีพบบอยคือน้ําทวม
ปอดและปอดอักเสบ มีสาเหตุจาการท่ีผูปวยไมจํากัดน้ําและเกลือแรในการบริโภคหรืออาจใหสารน้ํา
เขาทางหลอดเลือดดํามากเกินไปในระยะท่ีมีปสสาวะออกนอย ตองไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว            
ดวยการทําไดอะลัยสิส 

(5) ผลตอระบบประสาท ภาวะยูรีเมียมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ประสาท
สวนปลายและระบบประสาทอัตโนมัต ิ

ก. ระบบประสาทสวนกลาง ภาวะยูรีเมียทําใหการทํางานของสองสวนกลาง
ผิดปกติ ผูปวยไมมีสมาธิในการทํางาน มีอาการเฉ่ือยชาลง พูดชาลง หลงลืมงาย มีความสับสน ไมรูวัน 
เวลา บุคคล สถานท่ี รวมท้ังระดับความรูสึกตัวผิดปกติดวย ตองแตงวงซึมเวลากลางวัน ไมคอยหลับ
ในเวลากลางคืน ซึมลงอาจมีอาการกระตุก ชัก เพอ และหมดสติในท่ีสุด 

ข. ระบบประสาทสวนปลายและระบบประสาทอัตโนมัติ ผูปวยมักมีอาการชา
ปลายมือ ปลายเทา ถาเปนมากจะมีอาการกลามเนื้อออนแรง เนื่องจากสารพิษจากภาวะยูรีเมีย ทําให
มีการนํากระแสประสาทผิดปกติ 

(6) ผลตอระบบทางเดินอาหาร ภาวะยูรีเมียมีผลตอระบบทางเดินอาหารทุกสวน 
พบวามีแผลท่ีปาก เหงือกอักเสบ มีแผลท่ีกระเพราะอาหาร ลําไสอักเสบ ลําไสใหญอักเสบ ผูปวย
มักจะมีอาการเริ่มตนดวยอาการเบื่ออาหาร ถาเปนมากๆ จะมีอาการคลื่นไส อาเจียน มีอาการสะอึก 
ตรวจพบวามียูรีเมียในน้ําลายสูงข้ึน ซ่ึงจะถูกแบคทีเรียเปลี่ยนเปนแอมโมเนีย ทําใหลมหายใจมีกลิ่น          
ยูเรีย (uremic fetor) นอกจากนี้อาจมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 

(7) ผลตอระบบเลือดและอวัยวะสรางเลือด ผลจากภาวะยูรีเมียทําใหเกิดภาวะ         
ท่ีพบบอยในระบบนี้คือ ภาวะโลหิตจางหรือซีด ภาวะเลือดออกงาย และภาวะตานทานตอโรคต่ํา 

ก. ภาวะโลหิตจางเปนอาการแสดงท่ีสําคัญและพบบอยในผูปวยโรคไตเรื้อรัง 
ยิ่งมีภาวะโรคไตระยะสุดทาย จะมีอาการภาวะโลหิตจางท่ีรุนแรง สาเหตุหรือกลไกท่ีเกิดภาวะโลหิตจาง 

ข. ภาวะเลือดออกงาย เปนอาการแสดงท่ีพบไดงาย เชนมีเลือดออกจากเยื่อบุ
ท่ีปาก ทางเดินอาหาร ท้ังนี้เกิดจากความผิดปกติของเกร็ดเลือด 

ค. ภาวะภูมิตานทานตอโรคต่ํา ภาวะยูรีเมียมีผลกระทบตอการทํางาน          
ของเม็ดเลือดขาว ทําใหผูปวยมีภาวะภูมิตานทานตอโรคต่ํา จึงเกิดภาวการณติดเชื้อไดงายกวาปกติ 

(8) ผลตอระบบกลามเนื้อและกระดูก ภาวะยูรีเมียมีผลตอกลามเนื้อ ขอกระดูก
พบวามีอาการของกลามเนื้อออนแรง โดยเฉพาะมีความไมสมดุลของเกลือแร มีอาการปวดขออาจเปน
ผลจากการมีการเกาะของแคลเซียม สําหรับกระดูกมีความผิดปกติเกิดข้ึน มีกระดกผุ กระดูกพรุน 

(9) ผลตอระบบผิวหนัง แมวาภาวะยูรีเมียท่ีผิวหนัง มีความรุนแรงนอยกวาระบบอ่ืน 
แตอาการเกิดข้ึนกับผิวหนัง ทําใหผูปวยมีความไมสุขสบายท้ังทางรางกายและจิตใจ ผิวหนังของผูปวย
เหลานี้ ผิวหนังของผูปวยเหลานี้จะแหงและตกสะเก็ด เกิดจากตอมน้ํามันและตอมเหง่ือลีบฝอลง          
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ทําใหไมมีการขับเหง่ือและมีเกลือยูเรีย (uremic frost) เกาะอยูท่ีผิวหนังทําใหผิวหนังแหง มีขุยขาวๆ 
ผูปวยจะมีอาการคัน เกิดจากผิวหนังแหงและมีแคลเซียมฟอสเฟตเกาะท่ีผิวหนังมาก 

 (10) ผลตอความสมดุลของน้ํา เกลือแร และความเปนกรดดาง ภาวะไตวาย
เรื้อรัง ทําใหไตมีการขับน้ําออกจากรางกายไดลดลง หากรางกายไดรับปริมาณน้ํามากเกินไป อาจเกิด
ภาวะน้ําเกินไดงาย เชน อาการบวม อาการเหนื่อย หอบ จากภาวะหัวใจวาย ภาวะโซเดียมในเลือดต่ํา
กวาปกติ ถาผูปวยมีความดันโลหิตสูงหรือมีหัวใจผิดปกติรวมดวย จะเกิดอาการเหลานี้ไดงาย 

ก. ภาวะยูรีเมีย ทําใหเกิดความไมสมดุลของเกลือแรท่ีสําคัญ คือ โซเดียม  
โปรแตสเซียม ฟอตเฟต แคลเซียมและแมกนีเซียม 

ข. ภาวะโซเดียมในเลือดต่ํากวาปกติ (hyponatremia) เกิดจากไตขับน้ํา
ปสสาวะไดลดลง มีอาการแสดงท่ีสําคัญคือ คลื่นไส อาเจียน ระดับความรูสึกตัวลดลง มีตั้งแตซึม  
หมดสติ ชัก เปนตน 

ค. ภาวะโปรแตสเซียมในเลือดสูงกวาปกติ (hyperkalemia) เกิดจากการขับ
โปรแตสเซียม ออกมาทางปสสาวะลดลง อาการแสดงท่ีสําคัญคือ หัวใจเตนผิดปกติ ชีพจรเตนชาลง 
ถารุนแรงอาจอันตรายถึงชีวิต 

ง. ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงกวาปกติ (hyperphosphatemia) เกิดจากไต 
ขับฟอสเฟตปสสาวะไดลดลงภาวะนี้มีผลทําใหภาวะแคลเซียมในเลือดต่ํากวาปกติ (hypocalcemia) 
และมีฮอรโมนพาราธัยรอยดมากกวาปกติ (hyperparathyroid ) 

จ. ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงกวาปกติ (hypercalcemia) มีอาการแสดง
สําคัญคือ อาการทางระบบประสาทและกลามเนื้อ ไดแกอาการชา และกระตุก ชัก ความดันโลหิตต่ํา 
หัวใจเตนผิดปกติ เปนตน 

ฉ. ภาวะแมกนีเซียมในเลือดสูงกวาปกติ (hypermagnesemia) เกิดจากไต
ขับแมกนีเซียมปสสาวะไดลดลง อาการแสดงสําคัญคือ กลามเนื้อออนแรง หัวใจเตนผิดปกติ              
มักพบมีอาการรวมกับอาการภาวะแคลเซียมในเลือดต่ํากวาปกติ (hypocalcemia) 

ช. ภาวะยูรีเมีย ทําใหเกิดภาวะความเปนกรด (metabolic acidosis) มีผลเสีย 
ตอรางกาย คือมีผลตอการเผาผลาญโปรตีนสูง (protein catabolism) เกิดภาวะกระดูกผุ เนื่องจาก 
มีการเคลื่อนของแคลเซียมออกจากกระดูก นอกจากนี้ภาวะความเปนกรดยังทําใหมีการหลั่งฮอรโมน 
พาราธัยรอยดออกมางายข้ึน 

(11) ผลกระทบตอระบบตอมไรทอ ภาวะยูรีเมียมีผลกระทบตอระบบตอมไรทอ
โยเฉพาะตอมพาราธัยรอยด ซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับฟอสเฟต แคลเซียมและวิตามินดี (ดังท่ีกลาวไว          
ในระบบกลามเนื้อ) 

(12) ผลกระทบทางตา (ophthalmologic distrubances) ผูปวยโรคไตเรื้อรัง            
มักมีอาการตาแดง (red eye syndrome)เนื่องจากมีแคลเซียมไปเกาะท่ีเยื่อบุตาแลวทําใหเกิดอาการ
ระคายเคือง นอกจากนี้ยังพบวามีความพิการทางตา (retinopathy) นอกจากนี้ยังสงผลกระทบ            
ตอผูปวยในระบบตางๆ ของรางกายแลวยังมีผลกระทบ ตอสภาพจิตใจ อารมณ สังคมของผูปวย             
ท่ีอยูในระยะสุดทายของโรค 
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2) ผลทางดานจิตใจ จากการท่ีผูปวยตองเผชิญกับการสูญเสียตางๆ อันไดแก 
(1) การสูญเสียภาพลักษณ (loss of body image) จากพยาธิสภาพของโรคไต

เรื้อรัง ทําใหผูปวยมีรางกายท่ีเปลี่ยนแปลงไป คือ มีอาการบวม ผิวหนังแหง คล้ํา หยาบกราน ผมรวง 
แหงเปราะ รางกายออนเพลีย ซูบซีด ไมสนใจผูอ่ืน  

(2) การสูญเสียหนาท่ีการงาน จากโรคไตเรื้อรังทําใหผูปวยมีความ สามารถ           
ในการทํางานนอยลงกวาเดิม ผูปวยจึงไมสามารถปฏิบัติงานในอาชีพไดอยางเต็มท่ีประกอบกับ
ประสิทธิภาพของการทํางานลดลง ความกาวหนาในหนาท่ีการงานลดลง ทําใหผูปวยเครียดมาก            
หลังการสูญเสียหนาท่ีในการทํางาน อาจตองเปลี่ยนงาน ยายตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ               
หรืออาจจะถูกออกจากการทํางาน ทําใหมีผลกระทบตอความม่ันคงของครอบครัว (พิจิตรา                 
ทูลมาลา, 2551, หนา 21) 

3) ผลทางดานเศรษฐกิจ ปญหาเรื่องเ งินคารักษาเปนปญหาสําคัญอันหนึ่ ง 
โดยเฉพาะผูปวยท่ีไมมีองคกรมูลนิธิหรือการประกันสุขภาพเขามาชวยเหลือ เพราะคาใชจาย              
ในการรักษาพยาบาลสูงมาก ผูปวยและสมาชิกภายในครอบครัวจึงตองประสบปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะผูปวยท่ีเปนหัวหนาครอบครัว ตองใหคูสมรสทําหนาท่ีจัดการภายในครอบครัวแทน 
เพราะสุขภาพรางกายไมเอ้ืออํานวย ทําใหผูปวยรูสึกวาตนเองมีคุณคาสําหรับครอบครัวนอยลง          
(สุจิตรา ลิ้มอํานวย, 2544, หนา 108) 

4) ผลทางดานอารมณ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ และแบบแผน
ในการดําเนินชีวิตของผูปวยโรคไตเรื้อรัง ทําใหผูปวยหงุดหงิดมีอารมณเปลี่ยนแปลงไดงาย               
มีความตองการพ่ึงพาผูอ่ืนมากข้ึนทางดานจิตใจ ทําใหเกิดภาวะซึมเศรา ถอยหนี ความสดใจตอ
สิ่งแวดลอมลดนอยลง และบางรายมีอาการของโรคจิต ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม (Phipps, 
1980; อางถึงใน อัมภวรรณ ใจเบี้ย, 2543, หนา 24) 

5) ผลทางดานสังคม การเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพภายในสังคมเกิดข้ึนเนื่องจาก
ผูปวยมีความรูสึกวาตนเองเจ็บปวยตลอดเวลา ความเครียดจากโรคและการปฏิบัติตนตามแผนการ
รักษามีขอจํากัดในการทํากิจกรรมตาง และการท่ีรางกายไมสามารถควบคุมการทําหนาท่ีของอวัยวะ
ตางๆ ได นอกจากนี้ความตองการพักผอน และการไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติจะทําใหผูปวย           
มีปฏิสัมพันธกับสังคมลดลง การท่ีผูปวยไมสามารถทํางานนอกบานไดจะสงผลใหสังคมของผูปวยแคบลง 
ทําใหผูปวยคอยๆ ตัดขาดจากสังคมไปทีละนอย (ชูดาวดี รัตนจิตเกษม, 2537; อางถึงใน อัมภวรรณ           
ใจเบี้ย, 2543, หนา 24) 

2.2.7 แนวทางการประเมินภาวะโปรตีนในปสสาวะ 
เม่ือตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ ควรซักประวัติตรวจรางกายเพ่ิมเติม เพ่ือเปนการแยก         

บางภาวะออก เชน ภาวะตกขาวปน การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ และอวัยวะขางเขียง เชน            
ตอมลูกหมาก ในรายท่ีไมชัดเจน เชน ตรวจโดย dipstick พบ trace ถึง 2+ ควรตรวจปสสาวะซํ้า   
ถายังพบ Proteinuria ควรเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง เพ่ือหาปริมาณโปรตีน ซ่ึงมากกวา 300 มิลลิกรัม 
(ในกรณีท่ีไมสามารถเก็บปสสาวะได อนุโลมใช urine dipstick ตั้งแต 1 + ข้ึนไป รวมกับมีอาการบวม            
ใหพิจารณาเกณฑการวินิจฉัยกลุมอาหาร เนโฟรสิส (nephrotic syndrome) หรือถา urine dipstick 
ตั้งแต 3 + ข้ึนไป โดยไม ข้ึนกับอาหารบวม ใหพิจารณาเกณฑการวินิจฉัยกลุมอาการ เนโฟรสิส 
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(nephrotic syndrome) ในกรณีท่ีปสสาวะ 24 ชั่วโมง พบปริมาณโปรตีนมากกวา 300 มิลลิกรัม             
ตอวัน ในกรณีท่ีไมมีอาการบวม ใหพิจารณาดูความผิดปกติของตะกอนปสสาวะ (urine sediment) 
ถาพบความผิดปกติ เชน เม็ดเลือดแดง red blood cell cast & cellular cast อ่ืนๆ ใหพิจารณา          
สงปรึกษาแพทยเฉพาะทางตอไปในกรณีท่ีปสสาวะ 24 ชั่วโมงพบปริมาณโปรตีนมากกวา                
300 มิลลิกรัมตอวัน ในกรณีท่ีไมมีอาการบวม แตไมพบความผิดปกติของตะกอนปสสาวะใหเจาะเลือด
สงตรวจ serum creatinine ซ่ึงถานอยกวา 1.5 mg/dl (130 m mol/dl) ใหนัดซํ้าทุก 3 - 6 เดือน             
แตถามากกวา 1.5 mg/dl (130 m mol/dl) ใหพิจารณา renal ultrasonography และพิจารณา            
สงปรึกษาแพทยเฉพาะทางตอไป 

1) การตรวจ proteinuria ท่ีดีท่ีสุดคือการตรวจการดูปริมาณปสสาวะ 24 ชั่วโมง         
ในการท่ีไมสามารถตรวจปสสาวะ 24 ชั่วโมง ก็อนุโลมใหใชผลจากการตรวจ dipstick สําหรับ 
Pprotein ได แตมีขอจํากัดคือ ผลท่ีไดข้ึนกับความเข็มขนของโปรตีน ในปสสาวะไมสามารถบอก           
เปนปริมาณโปรตีน 24 ชั่วโมงได เชน ผูปวยท่ีมี dipstick protein + 1 จะมีคา protein ในปสสาวะ
ปริมาณ 30 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถาผูปวยมีปสสาวะ 800 มิลลิลิตรตอวัน จะมีปริมาณโปรตีน             
ในปสสาวะ 240 มิลลิกรัมตอวัน แตถาผูปวยมีปสสาวะ 2000 มิลลิกรัมตอวัน จะมีปริมาณโปรตีน            
ในปสสาวะ 600 มิลลิกรัมตอวัน นอกจากนี้อาจใชคา urine protein/Urine creatinine concentration 
ratio แทนคา urine protein 24 ชั่วโมง ไดในทางปฏิบัติถาผูปวยพบ dipstick protein ดวย + 1 
ข้ึนไปใหถือวาผิดปกติ (significant proteinuria) ควรทําการตรวจซํ้าใหแนใจ 
 
ตาราง 4  ปริมาณอัลบูมินในปสสาวะแบบตางๆ แยกตามวิธีการเก็บ ตามเกณฑการวินิฉัย 
 

เกณฑการวินิจฉัย 
เก็บปสสาวะแบบสุมตรวจ
ครั้งเดียว (spot urine) 
(µg./mg.ของครีตินีน) 

เก็บปสสาวะ 24 
ชั่วโมง(mg./day) 

เก็บปสสาวะ 
ในชวงเวลาเฉพาะ 
แตไมครบ24ชั่วโมง

(µg./min) 
normoalbuminuria นอยกวา 30 นอยกวา 30 นอยกวา 20 
microalbuminuria 30 - 300 30 - 300 20 - 200 
macroalbuminuria มากกวา300 มากกวา300 มากกวา200 

ท่ีมา: (วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข 2550, หนา, 54) 
 

2) เม่ือตรวจพบโปรตีนในปสสาวะมากผิดปกติ ควรซักประวัติและการตรวจรางกาย
เพ่ิมเติม เพ่ือแยกปญหาของการปนเปอน เชน vaginal secretion หรือการติดเชื้อของระบบทางเดิน
ปสสาวะและตอมลูกหมาก ซ่ึงอาจทําใหพบโปรตีนในปสสาวะมากผิดปกติไดควรตรวจปสสาวะซํ้าอีก
ครั้งหลังจากแกปญหาดังกลาวไดแลว 

3) เม่ือตรวจปสสาวะซํ้าโดยวิธี dipstick และไดผลผิดปกติชัดเจนในระดับ 3+ และ
4+ ใหพิจารณาวาผูปวยบวมหรือไม และอยูในเกณฑการวินิจฉัยของ nephritic syndrome หรือ            
ไมโดยอาจไมจําเปนตองเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง เพ่ือหาปริมาณโปรตีน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

33 
 

4) เม่ือตรวจพบปสสาวะโดย dipstick ซํ้าไดผล trace – 2+ ควรเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง 
เพ่ือหาปริมาณโปรตีนโดยตรง (และอาจคํานวณหา creatinine clearance) ถาไดคาปริมาณโปรตีน
ในปสสาวะนอยกวา 300 มิลลิกรัมตอวัน (หรือในกรณีไมสามารถเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมงไดอาจใช 
urine dipstick ซ่ึงถาไดผล trace) แนะนําใหตรวจปสสาวะซํ้า 6 - 12 เดือน ซ่ึงอาจเปน functional 
proteinuria ซ่ึงอาจเกิดจากโรค exercise. postural proteinuria ได 

5) ถาผลปสสาวะ 24 ชั่วโมง ไดมากกวา 300 มิลลิกรัมตอวันข้ึนไป (แตถาไมสามารถ       
เ ก็บปสสาวะ 24 ชั่ วโมง สงตรวจได ใหอนุโลมตามผลของการตรวจโดยวิธี dipstick เชน                   
ถาคา dipstick proteinuria มีคา 

+1 อาจมีปริมาณโปรตีนไดตั้งแต 300 ถึง 800 มิลลิกรัมตอวัน 
+2 อาจมีปริมาณโปรตีนไดตั้งแต 500 ถึง 1,500 มิลลิกรัมตอวัน 
+3 อาจมีปริมาณโปรตีนไดตั้งแต 1,000 ถึง 3000 มิลลิกรัมตอวัน 

ดังนั้น จึงอนุโลมใชคา dipstick ท่ีมากกวา 1 ข้ึนไปติดตอกัน 2 ครั้งข้ึนไปใหถือวา
ผิดปกติ (significant proteinuria) ใหพิจารณาวาผูปวยบวมหรือไมและเขาขายของ nephrotic 
syndrome หรือไม 

6) ถาผูปวยมีปริมาณโปรตีนในปสสาวะ 24 ชั่วโมง มากกวา 3.5 กรัม และผูปวย           
มีอาการบวมใหสงสัยวาเปน nephritic syndrome ถาผูปวยมีโปรตีนในปสสาวะมากกวา 3.5 กรัม 
แตไมบวมใหพิจารณาตามขอ 7 

7) ถาผูปวยมีโปรตีนในปสสาวะนอยกวา 3.5 กรัม (ไมเขาเกณฑการวินิจฉัย 
nephritic syndrome) แตมีอาการบวม ผูปวยอาจมีอาการบวมจากสาเหตุอ่ืนๆ ในกรณีนี้อาจเปนผล
จาก systemic disease อ่ืน เชน cirrhosis. congestive heart failure หรือ hypothyroidism 
ดังนั้น อาจพิจารณาปรึกษาแพทยเฉพาะทางอายุรกรรม หรือ nephrologist’s เพ่ือพิจารณา           
หาสาเหตุตอไปซ่ึงในบางรายอาจจะจําเปนตองทํา renal biopsy เพ่ือใหไดการวินิจฉัยท่ีแนนอนและ
วางแผนการรักษาท่ีถูกตองตอไป 

8) กรณีท่ีมี significant proteinuria แตไมมีอาการบวมรวมดวย ใหพิจารณาดูผล
การตรวจตะกอนปสสาวะ 

9) การพิจารณาดูตะกอนปสสาวะ (urine sediment) ในกรณีท่ีพบเม็ดเลือดแดง          
ในปสสาวะมากกวา 5 ตัว/HPF (ซ่ึงตองแยกภาวะเม็ดเลือดแดงท่ีปนเปอนจากทางเดินปสสาวะหรือ
อวัยวะขางเคียง) หรือการพบ cast ชนิดเม็ดเลือดแดง หรือ cellular cast อ่ืนๆ ใหพิจารณาปรึกษา
แพทยเฉพาะทาง 

10) ถาไมพบความผิดปกติของตะกอนปสสาวะ อาจมีสาเหตุจาก systemic diseases 
อ่ืนๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคอ่ืนๆ ดังท่ีแสดงไวในตาราง 1 ดังนั้นแพทยผูดูแล          
จึงควรตรวจหาโรคหรือภาวะตางๆ เหลานั้นการสืบคนเพ่ือหา systemic disease ท่ีอาจเปนสาเหตุ
ของ Proteinuria  

11) ในกรณีท่ีพบวามี systemic diseases อ่ืนๆ เปนสาเหตุพ้ืนฐานของ proteinuria            
ก็ไดรักษาตามโรคท่ีเปนสาเหตุนั้นๆ 
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12) ในกรณีท่ีไมพบวามี systemic diseases อ่ืนเปนสาเหตุใหแบงกลุมผูปวย           
ตามระดับความเข็มขนของ serum creatinine 

13) ในกรณีท่ี serum creatinine อยูในเกณฑปกติ คือ นอยกวา 1.5 mg/dl (หรือ 
130 mol/L) ยังไมจําเปนตองใหการตรวจรักษา ควรนัดผูปวยมาตรวจปกติประเมินภาวะ proteinuria          
ซํ้าทุก 3 - 6 เดือน และพิจารณาตามแผนภูมิขางตน 

14) ในกรณีท่ีระดับ serum creatinine มากกวา 1.5 mg% (หรือ 130 mmol/L) 
ควรพิจารณาผลการตรวจปสสาวะโดยพิจารณาตะกอนปสสาวะ (urine sediment) ตรวจหาโรค
ประจําอ่ืนๆ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง, SLE ฯลฯ รวมท้ังประวัติการไดรับยาตางๆ อาจพิจารณา         
ทํา renal monography หรือ ปรึกษาแพทยเฉพาะทางตอไป 

15) เม่ือตรวจปสสาวะซํ้าไมพบโปรตีนในปสสาวะ ซ่ึงพบไดในผูปวยท่ีเปน transient 
proteinuria จากภาวะตางๆ เชน ภาวะไข ออกกําลังกาย (vigorous exercise) หลังอาการชักเกร็ง 
(seizures) หัวใจลมเหลว (congestive heart failure) ฯลฯ ในกรณีเหลานี้แนะนํา ใหตรวจปสสาวะ
ซํ้าหลังจากหายภาวะเหลานี้และควรตรวจซํ้า 6-12 เดือนตอมา 

16) ถาผลการตรวจซํ้าท่ี 6-12 เดือน แลวไมพบ proteinuria อีกเลยถือวาผูรับ        
การตรวจนี้ปกติ การตรวจ proteinuria ครั้งแรกเปน transient proteinuria อีกเลยถือวาผูรับ            
การตรวจนี้ปกติการตรวจ proteinuria ครั้งแรกเปน transient proteinuria 

17) ถาผลการตรวจซํ้าท่ี 6-12 เดือน แลวกลับมาเม่ือ พบ proteinuria ใหม          
ควรยอนกลับตามแผนภูมิใหมเพราะผูรับการตรวจอาจเกิดความผิดปกติทางไตในภายหลังได คนปกติ
แนะนําใหมีการตรวจปสสาวะ และ urine dipstick for protein ในการตรวจรางกายประจําป            
การตรวจเขาทํางาน และในรายท่ีมีประวัติโรคไต ครอบครัวในคนท่ีมีโรคประจําตัว แนะนําใหตรวจ 
ในรายท่ีมีโรคตางๆ ท่ีอาจมีโรคแทรกทางไต เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคขอ
เรื้อรัง รับประทานยาเกิน 3 เดือน โดยเฉพาะอยางยิ่งยาแกปวดชนิดตางๆ รายท่ีมีประวัตินิ่ว            
ทางเดินปสสาวะ 

2.2.8 แนวทางเพ่ือปองกันโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน 
หลักการในการปองกันโรคไตเรื้อรั งจากเบาหวานท่ี เปน ท่ียอมรับ กันโดยท่ัวไป               

ในปจจุบัน เพ่ือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหเทากับหรือมีคาใกลเคียงคาปกติเทาท่ีสามารถ           
ทําได โดยการพิจารณาความเหมาะสมในผูปวยเบาหวานแตละราย พบวาสามารถชวยลดความเสี่ยง
และชะลอการเกิดโรคไต (พิจิตรา ทูลมาลา, 2551, หนา 23) 

1) การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด จากการศึกษาในตางประเทศพบวาผูปวย
เบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีจะสามารถชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรัง            
จากเบาหวานไดรอยละ 35-56 ดังนั้นผูปวยเบาหวานควรควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหได               
สวนการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดทําไดโดยกาควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การับประทานยา
ลดระดับน้ําตาลในเลือดหรือฉีดอินซูลิน โดยมีเปาหมายดังนี้ 

(1) ระดับน้ําตาลในเลือดภายหลังอดอาหาร 8-10 ชั่วโมง (FBS) อยูในชวง 90-130 
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
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(2) ระดับน้ําตาลในเลือดภายหลังการรับประทานอาหารควรต่ํากวา 180 
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 

(3) ระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ควรต่ํากวารอยละ 7 
2) การควบคุมระดับความดันโลหิต จากแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับผูปวยเบาหวาน 

ในป พ.ศ. 2554 ไดรายงานวาควรควบคุมระดับความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท 
สามารถชวยลดความเสี่ยงและชะลอการเกิดโรคไตจากเบาหวานและพบวาผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับ
ความดันโลหิตปกติจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานไดเม่ือเปรียบเทียบ
กับผูปวยเบาหวานท่ีมีความดันโลหิตสูง จากรายงานการศึกษาในตางประเทศ INC VII (The seventh 
report of joint national committee, 2003) ผูปวยเบาหวานท่ีมีความดันโลหิตมากกวา 140/90 
มิลลิเมตรปรอท จะถือวามีความดันโลหิตสูง ผูปวยเบาหวานท่ีมีความดันโลหิต 130/90 - 139/90 
มิลลิเมตรปรอท ควรไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชนการควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกาย          
งดสูบบุหรี่ และการควบคุมอาหาร การจํากัดการรับประทานอาหารท่ีมีรสเค็ม ไมควนเกิน 3 - 5 กรัม 
จะชวยลดระดับความดันโลหิตไดโดยเฉพาะผูปวยความดันโลหิตสูงรวมท้ังยังชวยลดอาการบวมน้ํา
หรือหัวใจลมเหลวในผูปวยท่ีมีการทํางานของไตลดลง เปาหมายการควบคุมระดับความดันโลหิต           
ใหต่ํากวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท (พิจิตรา ทูลมาลา, 2551, หนา 23) 

3) การควบคุมระดับภาวะไขมันในเสนเลือด การควบคุมระดับมันในเลือด ผูปวย   
ควรไดรับการตรวจระดับไขมันในเลือดอยางนอยปละครั้ง ในผูปวยท่ีมีปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจนอย
(ไลโปโปรตีนความหนาแนนต่ํา, low density lipoprotein: LDL) มากกวา 100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
และไลโปโปรตีนความหนาแนนสูง, high density lipoprotein: HDL) นอยกวา 50 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตร และไตกลีเซอไรด นอยกวา 150 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร การควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูง
สามารถควบคุมอาหารจําพวกไขมัน เปาหมายสําหรับผูปวยเบาหวานควรมีระดับไตรกลีเซอไรด           
นอยกวา 150 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ไลโปโปรตีนความหนาแนนสูงมากกวา 40 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 

4) การงดสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ยิ่งสูบจํานวนมากข้ึน (dose dependent) ยิ่งทําให
เพ่ิมความเสี่ยงของการมีโปรตีนรั่วออกมาทางปสสาวะ และเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดภาวะไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทาย การสูบบุหรี่เปนการบงชี้วัดถึงการมีโปรตีนรั่วออกมากับปสสาวะในผูปวยความดัน
โลหิตท่ีไมทราบสาเหตุ และเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีสุดในของการทํางานของไตลดลง (ลีนา องอาจยุทธ, 
2550, หนา 113-117) เพ่ิมปจจัยเสี่ยงของการเปนไตวายเรื้อรังในผูปวยโรคไตด้ังเดิม เปนปจจัย 
อิสระของเบาหวานชนิดท่ี 1 และเบาหวานชนิดท่ี 2 ในการมีโปรตีนรั่วปนมากับปสสาวะและ          
เสริมโรคไตจากเบาหวานจนเปนภาวะไตวายระยะสุดทายและเพ่ิมปจจัยเสี่ยงของภาวะไตขาดเลือด
(ischemic nephropathy) 

5) การออกกําลังกาย ผูท่ีมีน้ําหนักเพ่ิมมากข้ึนจะทําใหแรงดันในเสนเลือดสูงข้ึนซ่ึงมีผล
ทําใหโปรตีนรั่วออกมาทางปสสาวะ อาการจะดีข้ึนไดถามีการลดน้ําหนักตัวลง ผูปวยโรคไตเรื้อรัง
สวนมากจะมีอาการเหนื่อยหอบงาย เม่ือเคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรมตางๆ เชนการทํางานออกกําลังกาย            
ซ่ึงสาเหตุท่ีเหนื่อยหอบนั้นมาจากเม็ดเลือดแดงต่ํา จึงทําใหรับออกซิเจน ไปสูสวนตางๆ ของรางกาย                  
ไมดีเทาท่ีควร โดยเฉพาะบริเวณกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อลีบฝอและไมแข็งแรง การออกกําลังกาย            
เปนอีกทางท่ีทําใหสุขภาพแข็งแรงข้ึน อยางไรก็ตามการออกกําลังกายไมใชการรักษาโรคโดยตรงและ 
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ไมสามารถทําใหไตกลับสูสภาพเดิมได แตการออกกําลังกายทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตดี ข้ึน               
การออกกําลังกายทําใหกลามเนื้อดีข้ึนและแข็งแรง ชวยควบคุมระดับน้ําหนักและลดไขมันในรางกายได 
 

2.3  ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค  
 

ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคมีข้ึนครั้งแรกในป ค.ศ. 1975 โดย Ronald W. Rogers               
มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยสรางความเขาใจและเกิดความเขาใจและเกิดความกลัวของบุคคลท่ีมีพ้ืนฐาน
การตอบสนอง และไดนํามาปรับปรุงแกไขใหมในป 1983 (Rogers, 1983; อางถึงใน Plotnikoff and 
Higginbotham, 2002, p. 88) ซ่ึงเริ่มตนจากการนําการกระตุนดวยความกลัวมาใช โดยเนนความสําคัญ
รวมกันระหวาง แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (health beliel model) และทฤษฎีความคาดหวัง 
ในความสามารถของตนเอง (self efficacy theory) การรวมเอาปจจัยท่ีทําใหเกิดการรับรูในภาพรวม
ของบุคคล ซ่ึงการรับรูนี้จะเปนตัวเชื่อมโยงท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม จุดเนน
ของทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคนี้เพ่ือประเมินความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดั้งนั้น
แนวคิดอาจจะมีความสัมพันธกับความต้ังใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมตามตองการ ไดกําหนดตัวแปร          
ท่ีทําใหบุคคลเกิดความกลัว 3 ตัวแปรคือ ความรุนแรงของโรค (noxiousness) การรับรูตอโอกาสเสี่ยง
ของการเปนโรค (perceived probability) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง 
(response efficacy)  

2.3.1 ความรุนแรงของโรค (noxiousness) 
การขูวาถากระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมบางอยาง จะทําใหบุคคลไดรับผลรายแรง            

โดยใชสื่อเปนสิ่งสําคัญในการเผยแพรขาวสารท่ีคุกคามตอสุขภาพ ลักษณะขอความท่ีปรากฏ เชน          
มีอันตรายถึงชีวิต หรือบรรยายวาไมทําใหเกิดอันตรายรุนแรง เชน ระคายเคืองปอดเล็กนอยโดยท่ัวๆ ไป 
ขอมูลท่ีทําใหเกิดความกลัวสูงจะสงผลใหบุคคลเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม ไดมากกวาขอมูล          
ท่ีทําใหกลัวเพียงเล็กนอย (Rogers, 1983; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 311) อยางไรก็ตาม
ขอมูลท่ีทําใหเกิดความกลัวสูง อาจไมมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรงแตหากใชการกระตุน
หรือปลุกเรารวมกับการขู อาจสงผลใหขอมูลนั้นมีลักษณะเดนชัด กระบวนการประเมินการรับรูของ
บุคคลตอขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึน จะทําใหบุคคลรับรู ถึงความรุนแรงของการเปนโรค ขณะท่ีมี              
การกระตุน จะทําใหบุคคลรับรูในความรุนแรงของการเปนโรค ดีกวาการกระตุนตามปกติ และทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมได ในการตรวจสอบองคประกอบ เก่ียวกับผลท่ีเกิดจาก   
การรับรูถึงอันตรายในระดับสูงๆ พบวามีผลตอความตั้งใจท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชวยใหรางกาย
แข็งแรง และทําใหไมเกิดอันตราย 

2.3.2 การรับรูตอโอกาสเส่ียงตอการเปนโรค (perceived probability) 
จะใชการสื่อสารโดยขู ท่ี คุกคามตอสุขภาพ ซ่ึงจะทําใหบุคคลเชื่อวาตนกําลังตกอยู             

ในภาวะเสี่ยง เชน ศูนยปองกันและควบคุมโรคเอดสในนิวเม็กซิโก ไดนําเสนอขอมูลเพ่ือใหบุคคล            
มีความตั้งใจท่ีจะลดพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการเปนโรคเอดส โดยกลาววา จากการตรวจเลือดของชายรัก
รวมเพศ และชายรักสองเพศพบวา 1 ใน 4 คนมีการติดเชื่อไวรัสเอดสเพ่ือหวังใหประชาชน               
มีความตื่นตัววาตนอยูในภาวะท่ีเสี่ยงตอการติดเชื่ออยางไรก็ตาม วิธีนี้ยังไมใชแนวทางท่ีจะใหบุคคล 
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รับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (Rogers, 1983; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 312)            
แตการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค จะข้ึนอยูกับการตัดสินใจของแตละบุคคลวา ถาไมปฏิบัติ
เพ่ือหลีกเหลี่ยงอันตรายท่ีเกิดข้ึนจะทําใหตนมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคได การตรวจสอบการรับรู           
ตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค สามารถทําไดเชนเดียวกับการรับรู ในความรุนแรงของโรค                   
โดยใชแบบสอบถามใหตอบคําถามในกลุมเสี่ยงตอการเปนโรคสูงและกลุมเสี่ยงตอการเปนโรคต่ํา  
 การใหบุคคลปฏิบัติตามคําแนะนําอาจใชเง่ือนไขความเสี่ยงตอการเปนโรคสูง รวมกับผล             
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามคําแนะนํา แตเง่ือนไขดังกลาว ยังเปนสิ่งท่ีตองคนหาคําตอบกันอีกตอไป      
วาความเสี่ยงตอการเปนโรคสูง จะมีผลตอความตั้งใจของบุคคลในการปฏิบัติตนเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง
นั้นหรือไม เชน เพ่ิมการสูบบุหรี่มากข้ึน (Rogers, 1983; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 312) 
เพราะอาจทําใหเ พ่ิมความเสี่ยงมากข้ึนได ถาบุคคลพยายามท่ีจะปฏิเสธการรับรูของตนเอง                 
วาเขาไมสามารถท่ีจะปฏิบัติตามคําขูนี้ได แมวาจะเปนผลเสียในทางกลับกันถารวมภาวะเสี่ยงสูง              
กับผลดีของการปฏิบัติ จะทําใหความตั้งใจท่ีจะยอมรับการปฏิบัติตามเพ่ิมมากข้ึน  

2.3.3 ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (response efficacy) 
กระทําไดโดยการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตน เพ่ือลดโอกาสเสี่ยง             

ตอการเปนโรคซ่ึงเปนการสื่อสารท่ีทําใหบุคคลเกิดความกลัวเก่ียวกับสุขภาพ โดยปกติการนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบของการปรับและ/หรือลดพฤติกรรมท่ีไมถูกตอง จากการวิจัยท่ีผานมาพบวา             
การเพ่ิมความคาดหวังในผลท่ีเกิดข้ึนรวมกับความตั้งใจจะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Rogers, 1983; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 311) โดยเฉพาะกรณีท่ีบุคคลรูวาตนกําลัง
เสี่ยงตอการเปนโรค แตเม่ือบุคคลนั้นถูกคุกคามสุขภาพอยางรุนแรง และไมมีวิธีใดท่ีจะลดการคุกคาม
นั้นลงได อาจทําใหบุคคลขาดท่ีพ่ึงและการสอนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเพ่ือใหบุคคลปฏิบัติตาม
คําแนะนํา จะชวยใหเ กิดความตั้งใจท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจริงจัง อีกท้ังการสอน               
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง จะมีรายละเอียด เพ่ือกระตุนเตือนความรูสึก หรือการรับรูตอความสามารถ
ของตนเองใหปฏิบัติตามมากข้ึนดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

38 
 

สวนประกอบท่ีทําใหเกิด 
ความกลัว 

สือ่กลางของกระบวนการรับรู การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ภาพ 2  รูปแบบดั้งเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการปองกันโรค  
ท่ีมา:  Roger (1975; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 311) 

 
จากองคประกอบท่ีทําใหเกิดความกลัว ท้ัง 3 ตัวแปรดังกลาวจะเห็นไดวาเปนมิติเดียว         

กับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (health beliet model) ซ่ึงประกอบดวย การรับรูตอโอกาสเสี่ยง
จากการไดรับอันตรายตอสุขภาพ (perceived susceptibility) การรับรูในความรุนแรงของอันตราย  
ท่ีเกิดข้ึนแกสุขภาพ (perceived severity) การรับรูตอผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติเพ่ือปองกัน
หรือลดอันตรายตอสุขภาพ (perceived benefits) การรับรูถึงปญหาอุปสรรค (perceived barriers) 
ซ่ึงตอมา แมดดุกซและโรเจอร (Rogers, 1983; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 312) ไดเพ่ิม         
ตัวแปรอีก 1 ตัวแปรคือ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (self-Efficacy expectancy) 
ดังนั้นจึงเห็นไดวาทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค มีพ้ืนฐานมาจากแบบแผนความเชื่อ ดานสุขภาพและ
ทฤษฎีความคาดหวังความสามารถของแบนดูรา (Bandura, 1977; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, 
หนา 312) ซ่ึงแบนดูราเชื่อวากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาข้ึนอยู กับความคาดหวัง             
ในความสามารถของตนเองท่ีมีตอทางเลือกนั้นๆ ซ่ึงการสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ท่ีจะเลือกทางเลือกดังกลาว กระทําไดหลายวิธี เชน การเลียนแบบ การเรียนรู  หรือการสอน            
ดวยการพูด ความสามารถของตนเอง ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับสูงสุดและ                
เปนพ้ืนฐานท่ีทําใหบุคคลปฏิบัติตามโดยแทจริง โดยสรุป การท่ีบุคคลจะปฏิบัติตามคําแนะนํานั้น 
เนื้อหาของขาวสาร ควรจะมีผลในการชวยใหบุคคลปฏิบัติตามได แตตางจากตัวแปรอ่ืนๆ ซ่ึงมีลักษณะ
ของขาวสารท่ีคุกคามตอสุขภาพและไมไดคํานึงถึงการสงเสริมความสามารถของบุคคลท่ีจะปฏิบัติตาม

ความรุนแรงของโรค 
(noxiousness) 

การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของ
การเปนโรค 

(perceived probability) 
 

ความคาดหวังใน 
ประสิทธิผลของการ 
ตอบสนองตนเอง 

(response efficacy) 

การประเมินความรุนแรง 

ความคาดหวังท่ีมีโอกาส
สัมผัสกับโรคหรือ 

เผชิญปญหา 
 

ความเชื่อใน
ความสามารถของ 
การตอบสนองตอ 
การเผชิญปญหา 

แรง 
จูงใจ
เพ่ือ
การ
ปอง
กัน
โรค 

ความตั้งใจจะ
ตอบสนอง 
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คําแนะนํา การทดลองท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความคาดหวังในความสามารถของตนเอง            
ท่ีนํามาใชในการปองกันโรคจากกลุมท่ีมีความเชื่ออํานาจในตนและกลุมท่ีมีความเชื่ออํานาจนอกตน 
พบวาผูท่ีเชื่ออํานาจในตนจะเชื่อวาการมีสุขภาพดีหรือการเจ็บปวยเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตนของแตละ
บุคคลและมีการแสวงหาขอมูลขาวสารในการปฏิบัติตนเพ่ือการปองกันโรคแตผูท่ีเชื่ออํานาจนอกตน 
จะเชื่อวาสุขภาพของเขาจะข้ึนอยูกับโอกาส เคราะหกรรม โชคชะตาหรืออํานาจอ่ืนๆ และไมตั้งใจท่ีจะ
แสวงหา ขอมูลขาวสาร หรือการปฏิบัติตนท่ีจะปองกันโรค  

ตัวแปรท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และ          
ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบสนองจะมีปฏิสัมพันธระหวางกันสูง โดยท่ัวไปการยอมรับ 
และการมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําจะเปนไปไดสูงเม่ือบุคคลมองเห็นวามีประโยชนและ
สามารถปฏิบัติตามได ซ่ึงปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองพบดังนี้ ถาความสามารถท่ีจะปฏิบัติตาม            
มีสูงและผลดีของการปฏิบัติตามมีสูงดวยก็จะทําใหความตั้งใจในการปฏิบัติตามมีเพ่ิมมากข้ึนดวย
เชนกันในทางกลับกันถาความสามารถในการปฏิบัติตามมีสูงแตผลดีของการปฏิบัติตามคําแนะนํา           
มีนอยความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตามก็จะลดนอยลงไปดวย เชน ผูท่ีสูบบุหรี่ตั้งใจท่ีจะสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึนและ
กรณีท่ีความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่ํา แตผลดีของการปฏิบัติตามมีสูงเชน การบอก           
กลุมตัวอยางท่ีเปนกามโรควาสามารถรักษาไดโดยท่ีเขาอาจไมติดเชื่อกามโรคอีก ก็จะสงผลใหเขา          
มีความตั้งใจท่ีจะใหความรวมมือในการรักษา 

จากวิวัฒนาการของทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการปองกันโรคของโรเจอร (Rogers) ไดพยายาม
ปรับปรุงโดยนําตัวแปรท้ัง 4 ตัวคือการรับรู ในความรุนแรงของโรค การรับรูตอโอกาสเสี่ยง                 
ของการเกิดโรค คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองและความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองมาสรุปเปนกระบวนการรับรู 2 แบบคือการประเมินอันตรายตอสุขภาพ (threat appraisal) 
และการประเมินการเผชิญปญหา (coping response) 

กระบวนการรับรูดังกลาว เกิดจากอิทธิพลของแหลงขอมูลขาวสาร คือ สิ่งแวดลอมการพูด
ชักชวน การเรียนรูจากการสังเกต และลักษณะบุคลิกภาพหรือประสบการณท่ีบุคคลไดรับการประเมิน
อันตรายตอสุขภาพ ประกอบดวยการรับรู 2 ลักษณะ คือ การรับรูในความรุนแรงของโรค (perceived 
severity) และการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (perceived suseptibility) ซ่ึงการรับรู               
นี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติและพฤติกรรม อีกท้ังอาจสงผลใหบุคคลเกิดการปรับตัว
ตอบสนอง หรือเกิดพฤติกรรมสุขภาพท้ังท่ีพึงประสงค เชน การรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง การเลิกบุหรี่ 
เปนตน และอาจเกิดการปรับตัวตอบสนอง หรือเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงค เชน การไมรัด          

เข็มขัดนิรภัย หรือการเริ่มตนสูบบุหรี่ อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญท่ีชวยสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ท่ีไมพึงประสงคก็คือความพึงพอใจในตนเอง (intrinsie rewards) และความพึงพอใจ          
จากภายนอก (extrinsie rewards) เชนการเปนท่ียอมรับของสังคม 

การประเมินการเผชิญปญหา ประกอบดวยการรับรู มี 2 ลักษณะ คือ การรับรู เก่ียวกับ                
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (response efficacy) และความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเอง (self efficacy) ในการหลีกเลี่ยงอันตรายใหสําเร็จลงได เปนปจจัยสําคัญซ่ึงทําใหเกิด             
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค แตสิ่งท่ีทําใหความคาดหวังในประสิทธิผลของ
การตอบสนองลดลงคือ ความไมสะดวก คาใชจาย ความไมนาชื่นชม ความยากลําบาก ความสับสน  
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ยุงยาก อาการแทรกซอนและความไมสอดคลองในการดําเนินชีวิต (Rogers, 1984; อางถึงใน             
จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 313) กลาวโดยสรุปทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการปองกันโรคมีความเชื่อวา
แรงจูงใจเพ่ือการปองกันโรคจะกระทําไดดีท่ีสุดเม่ือ 

1) บุคคลเห็นวาอันตรายตอสุขภาพนั้นรุนแรง 
2) บุคคลมีความรูสึกวาตนออนแอ หรือเสี่ยงตออันตรายนั้น 
3) เชื่อวาการตอบสนองโดยการปรับตัว เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะกําจัดอันตรายนั้น 
4) บุคคลมีความเชื่อม่ันในตนเองวาจะสามารถปรับตัว เ พ่ือตอบสนองหรือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นไดอยางสมบูรณ 
5) ผลดีจากการตอบสนองดวยการปรับตัวแบบท่ีไมพึงประสงคนั้นมีนอย 
6) อุปสรรคเก่ียวกับการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นต่ํา 

กลาวโดยสรุปวา วิวัฒนาการของทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค มาจากการกระตุนใหเกิด
ความกลัว ระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ และทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถตนเอง 
คือเนนท่ีการประเมินภาวะคุกคามตอสุขภาพหรือการสื่อสารท่ีกระตุนใหเกิดความกลัว บนพ้ืนฐานของ
การรับรูถึงการประเมินอันตรายตอสุขภาพและการประเมินการเผชิญปญหา โดยมีความเชื่อวา
แรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคจะปฏิบัติไดเปนผลสําเร็จก็ตอเม่ือบุคคลเห็นวาภาวะคุกคามตอสุขภาพอยูใน
ข้ันรุนแรง รูสึกวาตนเองอยูในภาวะเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดอันตรายตอสุขภาพตนเองมีความเชื่อวา         
การปรับตัวเปนวิธีท่ีประสิทธิภาพในการปองกันโรคหรือหลีกเลี่ยงตอภาวะคุกคามตอสุขภาพทําให
ความเสี่ยงหรืออันตรายหมดไป มีความเชื่อม่ันและคาดหวังวาตนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลด
ความเสี่ยงหรืออันตรายตอภาวะสุขภาพได โดยเชื่อมโยงการรับรูท้ัง 4 ดาน คือ การรับรูความรุนแรง
ของโรค การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองและ
ความคาดหวังในความสามารถตนเอง ทําใหสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคได 

 

2.4 แรงสนับสนุนทางสังคม  
 

แรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยทางจิตสังคมท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมและ              

ภาวสุขภาพของมนุษยท้ังรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะในภาวะท่ีเจ็บปวยหรือชวยเหลือตัวเองไดจํากัด

ท่ีมีรายระเอียดดังตอไปนี้ 

2.4.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งท่ีผูรับไดรับแรงสนับสนุน           
ทางสังคมในดานความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ
จากผูใหการสนับสนุน ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุมคน และเปนผลใหผูรับไดปฏิบัติหรือแสดงออก           
ทางพฤติกรรมไปในทางท่ีผูรับตองการในท่ีนี้หมายถึงการมีสุขภาพดี แรงสนับสนุนทางสังคม                 
อาจมาจากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม พ่ีนอง เพ่ือนบาน ผูนําชุมชน เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนนักเรียน 
ครู เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การสนับสนุนทางสังคม            
เปนการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันภายในเครือขายทางสังคมเพื่อใหบรรลุถึงความตองการของตนเอง
ท้ังทางดานรางกายและจิตสังคม ไดมีผูใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมแตกตางกันไป ดังนี้ 
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คอบบ (Cobb, 1997; อางถึงใน ภาวนา กีรติยุตวงศ, 2545, หนา 89) กลาววา แรงนับสนุน
ทางสังคมเปนการท่ีบุคคลไดรับขอมูลท่ีทําใหบุคคลเชื่อไดวา มีบุคคลใหความรัก การดูแลเอาใจใส 
ไดรับการยกยอง รวมท้ังความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม             
ท่ีมีการติดตอและผูกพันซ่ึงกันและกัน 

ฟลิชุก (Pilisuk, 1982; อางถึงใน อภัสริน มะโน, 2554, หนา 35) กลาววา แรงสนับสนุน
ทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวางคน ไมเฉพาะแตความชวยเหลือทางดานวัตถุ ความม่ันคง
ทางอารมณเทานั้นแตยังรวมไปถึงการท่ีบุคคลรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับเปนสวนหนึ่ง           
ของผูอ่ืนดวย 

คาฮน (Kahn, 1975; อางถึงใน อภัสริน มะโน, 2554, หนา 35) กลาววา แรงนับสนุน            
ทางสังคม หมายถึงปฏิสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีจุดหมาย ซ่ึงจะทําใหเกิดความผูกพันธท่ีดีจากบุคคล
หนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง การรับรองหรือการเห็นพองกับพฤติกรรมของผู อ่ืน และการชวยเหลือ              
ทางดานสิ่งของ 

เฮาส (House, 1981; อางถึงใน Lsrael, 1985, p. 66) กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความรัก ความหวงใย 
ความผูกพันตอกัน การดูแลเอาใจใสซ่ึงทําใหเกิดความไววางใจกัน ความชวยเหลือดานการเงิน  
สิ่งของและแรงงาน การใหขอมูลขาวสาร ตลอดจนการปอนขอมูลกลับ ขอมูลการเรียนรูและ            
เพ่ือประเมินตนเอง 

สุปรียา ตันสกุล (อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 182) กลาววา แรงสนับสนุน            
ทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับความชวยเหลือจากการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนในสังคม                 
การชวยเหลือมีอยูหลายประเภทเชน ขอมูลขาวสาร เงินและแรงงาน เปนตน แรงสนับสนุนทางสังคม 
ประกอบดวยบุคคล 2 ฝายคือ ฝายผูใหเชน บิดา มารดาและครู กับฝายผูรับ เชน บุตรหรือนักเรียน
ไดรับคําแนะนําตักเตือนจากบุคคลดังกลาวเปนตน 

บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (2528; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 2554, หนา 182) กลาววา               
แรงสนับสนุนทางสังคมหมายถึง สิ่งท่ี “ผูไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม” ในดานความชวยเหลือ
ทางดานขอมูล ขาวสารวัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจจาก “ผูใหการสนับสนุน”             
ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุมคนและเปนผลใหผูรับไดปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางท่ีผูรับ
ตองการ ในท่ีนี้หมายถึงการมีสุขภาพดี แรงสนับสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลในครอบครัว เชน พอ
แม พ่ีนอง เพ่ือนบาน ผูนําชุมชน เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนนักเรียน ครู เจาหนาท่ีสาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เจาหนาท่ีและแกนนํากลุมตางๆ ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกันกับผูรับ
การสนับสนุน 

จุฬาภรณ โสตะ (2554, หนา 182) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การมีปฏิกิริยา
สัมพันธระหวางผูใหการสนับสนุนและผูรับการสนับสนุน โดยผูใหการสนับสนุนชวยเหลือสนับสนุน
ดานขอมูลขาวสาร ดานอารมณและความรูสึก แกผูรับการสนับสนุนและผูรับการสนับสนุนรูสึกวา
ตนเองคุณคา นําไปสูการมีพฤติกรรมท่ีถูกตอง 
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2.4.2 แหลงของแรงสนับสนุนทางสังคม (House, 1985; อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ, 
2554, หนา 182) หมายถึงโดยปกติกลุมสังคม จัดแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ  

1) กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมท่ีมีความสนิทสนมและมีสัมพันธภาพระหวางสมาชิก              
เปนการสวนตัวสูง กลุมนี้ไดแก ครอบครัว ญาติพ่ีนองและเพ่ือนบาน ซ่ึงมีอิทธิพลตอบุคคล              
ดานการเจ็บปวยและพฤติกรรมอนามัยของบุคคล 

2) กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมสังคมท่ีมีความสัมพันธตามแผนและกฎเกณฑท่ีวางไว            
มีอิทธิพลเปนตัวกําหนดบรรทัดฐานของบุคคลในสังคมกลุมนี้ ไดแก เพ่ือนรวมงาน กลุมวิชาชีพและ
กลุมสังคมอ่ืนๆ ซ่ึงในระบบแรงสนับสนุนทางสังคมถือวา มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

อาจกลาวโดยสรุปไดวา แหลงของแรงสนับสนุนทางสังคมนั้นมี ท้ังแหลงปฐมภู มิ             
และแหลงทุติยภูมิ แรงสนับสนุนจากแหลงปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว ญาติพ่ีนอง ซ่ึงมีความสําคัญ            
ตอการเจ็บปวยและพฤติกรรมอนามัยของบุคคลเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะแรงสนับสนุนทางอารมณ 
จากคูสมรส สวนแรงสนับสนุนทางสังคมจากแหลงทุติยภูมิถือวาเปนผูใหบริการทางสุขภาพ ไดแก 
แพทย พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข และบุคลากรอ่ืนๆ เชน ครู พระ ผูนําชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข ซ่ึงมีความสําคัญในการสนับสนุนขอมูล ขาวสารและความรูท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

2.4.3 องคประกอบของแรงสนับสนุนทางสังคม (House, 1985; อางถึงใน จุฬาภรณ           
โสตะ, 2554, หนา 182) หลักการท่ีสําคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวย 

1) ตองมีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับแรงสนับสนุน 

2) ลักษณะของการติดตอสัมพันธนั้นจะตองประกอบดวย ขอมูลขาวสารท่ีทําใหผูรับ
เชื่อวามีความเอาใจใสและมีความรัก ความหวังดีในสังคมอยางจริงใจ ขอมูลขาวสารท่ีมีลักษณะ            
ทําใหผูรับรูสึกวาตนเองมีคาและเปนท่ียอมรับในสังคม ขอมูลขาวสารท่ีมีลักษณะทําใหผูรับเชื่อวา             
เขาเปนสวนหนึ่งของสังคมและมีประโยชนแกสังคม 

3) ปจจัยนําเขาของการสนับสนุนทางสังคมอาจอยูในรูปของขอมูลขาวสารวัสดุ
สิ่งของหรือดานจิตใจจะตองชวยใหผูรับไดบรรลุถึงจุดหมายท่ีเขาตองการ 

2.4.4 ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม (House, 1985; อางถึงใน Lsrael, 1985, p.66)         
ไดแบงประเภทของพฤติกรรมในการใหการสนับสนุนทางสังคม เปน 4 รูปแบบ คือ 

1) การสนับสนุนทางอารมณ (emotional support) เปนการใหความรัก การใหความพอใจ 
การยอมรับนับถือการแสดงถึงความหวงใย ความรูสึกเห็นอกเห็นใจและความไววางใจ 

2) การสนับสนุนดานการใหการประเมิน (appraisal support) เปนการใหขอมูล
ปอนกลับ (feed back) เพ่ือนําไปประเมินตนเองและเปรียบเทียบกับผูอ่ืนในสังคม การเห็นพองหรือ           
ใหรับรอง (affirmation) ผลการปฏิบัติหรือการบอกใหทราบผลถึงผลดีท่ีผูรับไดปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 
ซ่ึงอาจเปนการชวยเหลือทางตรงหรือทางออมก็ได 

3) การใหการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (information support) เปนการให
คําแนะนํา การตักเตือนการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ชี้แนวทาง การใหขาวสารรูปแบบตางๆ            
เพ่ือนําไปใชในการแกปญหาท่ีเผชิญอยูได 

4) การใหการสนับสนุนทางดานเครื่องมือ (instrumental support) เปนการชวยเหลือ
โดยการใหวัตถุ สิ่งของ เชน แรงงาน เงิน เวลาและปรับปรุงสิ่งแวดลอมเปนตน  
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จากการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา แรงสนับสนุนในสังคมในดานตางๆ ไดแก              
การใหคุณคาทางดานจิตใจ และอารมณ เชน ความรัก ความเอาใจใส การยกยอง การยอมรับ             
ใหเปนสวนหนึ่งของเครือขายสังคม หรือปฏิสัมพันธท่ีดี การสนับสนุนทางดาน วัตถุสิ่งของ ขอมูล
ขาวสาร เงิน ของรางวัล ตลอดจนคําแนะนําตักเตือนนั้น โดยการนําแนวคิดของเฮาท (House, 1985; 
อางถึงใน Lsrael, 1985, p. 66) ซ่ึงแบงเปน 4 ดาน คือ ดานอารมณ เปนการใหความหวงใย              
การยอมรับนับถือ การเอาใจใส ความรูสึกเห็นอกเห็นใจและความไววางใจ ดานการประเมินตนเอง
และการเปรียบเทียบกับผูอ่ืนในทางสังคม การใหการรับรองหรือยอมรับในสิ่งท่ีคนอ่ืนไดแสดงออกมา 
รวมถึงการสนับสนุนทางสังคมเปนการชวยเหลือทางตรงหรือทางออม ดานขอมูลขาวสาร                
เปนการใหคําแนะนํา การตักเตือนการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ชี้แนวทาง และดานเครื่องมือ             
เปนการชวยเหลือโดยการใหวัตถุ สิ่งของ เชน แรงงาน เงิน เวลาและปรับปรุงสิ่งแวดลอม ปจจัยท้ัง              
4 ดาน เปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีตองการได ซ่ึงก็คือ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
สาโรจน จิรรุงเรืองวงศ (2551) ไดศึกษา ปจจัยและดัชนีชี้วัดท่ีมีผลตอภาวะแทรกซอน                

โรคไตในผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง คือกลุมผูปวยเบาหวาน              
ท่ีพบภาวะแทรกซอนทางไตและกลุมผูปวยท่ีไมพบภาวะแทรกซอนทางไต โดยศึกษาปจจัยเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวยเบาหวาน คือ เพศ อายุ คาความดันโลหิตสูง ดัชนีมวลกาย 
ระดับน้ําตาลในเลือด (FPG) โคเลสเตอรอล (TC) ไตรกลีเซอไรด (TG) แอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL) 
ไข ขาวในปสสาวะ  (Urine albumin)  และค า ฮี โมโกลบิน เอวัน ซี  (HbA1C)  เปน ดัชนีชี้ วั ด               
ในการติดตามผูปวย กลุมตัวอยางประมาณ 200 คน ผลการศึกษาพบวา ผูปวยเบาหวานเพศชาย            
มีแนวโนมเปนโรคไตมากกวาเพศหญิง และปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไต คือ 
อายุ โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด แอลดีแอลโคเลสเตอรอล ในขณะท่ีดัชนีในการติดตามผูปวยท่ีเสี่ยง
ตอการพบภาวะแทรกซอนทางไต คือ คาฮีโมโกลบินเอวันซี ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ แตพบแนวโนม
วาจะพบคาดัชนีนี้ในผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนทางโรคไตสูงกวาผูปวยไมพบภาวะแทรกซอน
ทางไต 

กัณหา หลอยนต และมณฑล มายูร (2551) ศึกษาความชุกของภาวะ microalbuminuria             
ในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2ในจังหวัดลําปาง โดยการศึกษาในกลุมผูปวยเบาหวานท่ีแผนกผูปวยนอก 
จํานวน 270 คน โดยใชแถบตรวจปสสาวะผูปวยท่ีไดผลตรวจเปนลบจึงนํามาหา microalbumin 
และ creatinine โดยใชเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ และนําผลการตรวจของท้ัง 2 รายการมาหา 
urine albumin to creatinine ratio ขณะเดียวกันก็มีการเจาะเลือดตรวจหา ระดับ FBS และ             
คาฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) จากการศึกษาความชุกของภาวะ microalbuminuria เทากับ 24.8% 
ปกติ 66% และ overt nephropathy 9% และพบวา การควบคุมระดับ FBS และคาฮีโมโกลบิน           



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

44 
 
เอวันซี (HbA1C) ยังไมดีพอในทุกกลุม สรุปไดวา ประโยชนของการตรวจ microalbuminuria            
แมพบ albumin ในปสสาวะนอยแตก็แสดงถึงความผิดปกติในระยะเริ่มตนของโรคไตได และ           
เปนตัวบงชี้ ท่ีสามารถใชบงบอกถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรคไตแทรกซอนไดตั้งแตตน (early 
detection) มีความจําเพาะตอการตรวจหาภาวะแทรกซอนทางไตไดสูง 

นีลนาถ เจะยอ และอนุชิต วังทอง (2552) ไดศึกษา ผลการใชยาเบาหวานตามแนวปฏิบัติ 
ของ NKF-K/DOQI ในผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไตเรื้อรังระยะท่ี 3-5 โรงพยาบาล             
หนองจิก จังหวัดปตตานี จํานวน 59 ราย โดยการเปรียบเทียบการใชยาเบาหวาน อัตราการกรองไต 
การควบคุมอาหาร ภาวะแทรกซอนและคาใชจายทางดานยากอนการศึกษาและหลังการศึกษา             
กลุมผูปวยท่ีใชยาตามแนวทางเวชปฏิบัติจะมีอัตราการกรองไตหรือ eGFR เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 7.5±5.6 
มล./นาที/1.73 ตารางเมตร พบภาวะแทรกซอนจากการใชยาเพียงรอยละ 14.70 สวนกลุมผูปวย    
ท่ีไมใชยาตามแนวทางเวชปฏิบัติจะมีอัตราการกรองไตหรือ eGFR ลดลงเฉลี่ย 3.7±0.0 มล./นาที  
/1.73 ตารางเมตรพบภาวะแทรกซอนจากการใชยารอยละ 52.0 ของผูปวยท่ีไมใชยาตามแนวทาง         
เวชปฏิบัติ 

สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ และเพชร รอดอารีย (2553) ไดศึกษาปจจัยการเกิดไมโครแอลบูมิน           
นูเรียในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ ไมโครแอลบูมินนูเรีย ไดแก
อายุ ระยะเวลาปวยเปนเบาหวาน การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง น้ําตาลในเลือดสูง และไขมัน           
ชนิดโคเลสเตอรอล (TC) ไตรกลีเซอไรด (TG) พบไขมันดี (HDL) ท่ีเปนปจจัยปองกัน 

สหรัฐ หม่ืนแกวคราม (2556) ไดศึกษา ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนโรคไตในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กรณีศึกษาท่ีโรงพยาบาลบานผือ อําเภอ           
บานผือ จังหวัดอุดรธานี การศึกษาเปนแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยการใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
64 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 32 คน และกลุมเปรียบ 32 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลัง             
การทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนดานความรู การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การับรูประโยชน 
การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนโรคไตจากโรคเบาหวานในดานการควบคุม
อาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการคลายเครียด ดานการรับประทานยา การพบแพทยตามนัด 
การทําความสะอาดรางกาย มีคาเฉลี่ยมากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบ             
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<.005) คาระดับน้ําตาล (FBS) และคาระดับน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือด (HbA1C)                
มีค าคะแนนเฉลี่ ย  ลดลงมากกว ากอนการทดลอง และลดลงมากกว ากลุ ม เปรียบเ ทียบ                      
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (p<.005) 

พัฒนา แสงศรี  (2555) ไดศึกษา รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน
ภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลกําแมด อําเภอ 
กุดชุม จังหวัดยโสธร แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนผูปวยเบาหวานจํานวน 54 คน 
และผูนาชุมชน จํานวน 32 คน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน
ปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานประกอบดวย ข้ันตอนการวางแผน จัดทําแผน 
ดําเนินการตามแผน สังเกต ติดตามใหคําแนะนํา รวบรวมจัดเก็บขอมูล การถอดบทเรียน              
การประเมินผลและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและคืนขอมูลชุมชน การประเมินภาวะเสี่ยงการเกิด  
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ภาวะแทรกซอนโดยคณะกรรมการอยางนอยปละครั้งสงผลใหกลุมเปาหมายลดภาวะเสี่ยงของการเกิด
ภาวะแทรกซอนไดรอยละ 30.77 

ชูชาติ แสงเจริญ (2553) ไดศึกษา ผลของกระบวนการกลุมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน         
ของผูป วย เบาหวาน อํา เภอนาคู จั งหวัดกาฬสินธุ  รูปแบบการวิจัย เปนแบบก่ึงทดลอง                 
โดยการคัดเลือดแบบเฉพาะเจาะจงกลุมตัวอยางท้ังหมด 64 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและ      
กลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 32 คน โดยใชแนวคิดกระบวนการกลุมในการเปลี่ยนแปลงระดับความรู
และระดับความตระหนัก การปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวาน อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ ท่ีเปนผลจากการใชกระบวนการกลุม ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง
การเปลี่ยนแปลงระดับความรูและระดับความตระหนัก การปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวย
โรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

กัญยา สุยะม่ัง (2551) ไดศึกษาผลของโปรแกรมสรางเสริมแรงจูงใจในการออกกําลังกาย
ตอระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบเชิงทดลอง              
ท่ีมีการออกแบบโดยมีการสุมเขากลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 15 ราย เปนระยะเวลา           
6 เดือน ผลการวิจัยสรุปไดวา ระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลองภายหลังการไดรับการสรางเสริม
แรงจูงใจในการออกกําลังกายตํ่ากวากอนไดรับโปรแกรมสรางเสริมแรงจูงใจในการออกกําลังกาย  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 ระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรม              
สรางเสริมแรงจูงใจในการออกกําลังกายต่ํากวากลุมควบคุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 

จิตรศุภอรณ ดอนนาค (2555) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการยาท่ีมีตอระดับ              
น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย            
แบบก่ึงทดลอง โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 22 คน โดยกลุมทดลอง                
เปนกลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการจัดการยา ผลการศึกษาพบวา 
คาเฉลี่ยของความตระหนักในการใชยาระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบวา               
กอนการทดลองคาเฉลี่ยความตระหนักท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน หลังทดลองทันทีและระยะ             
ติดตามผล พบวาในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยของความตระหนักการปฏิบัต ิ          
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของความตระหนัก            
การปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึนและมากกวากลุมเปรียบเทียบ สวนคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
เบาหวาน ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบวาคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
เบาหวานไมแตกตางกัน สวนหลังการทดลองทันที และระยะติดตามผล พบวามีความแตกตางกัน                   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในกลุมทดอง หลังการทดลองทันที และระยะติดตามผล 
คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานลดต่ําลงและต่ํามากกวากลุมเปรียบเทียบ 

พัชรี  อางบุญตา (2554) ได ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง                
ตอพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
ผลการวิจัยพบวาผลของระดับคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 กลุมท่ีไดรับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองดีกวากลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ  
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และภายหลังไดรับโปรแกรมดังกลาวกลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองดีกวา            
กอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.1 ผลของระดับ ฮีโมโกลบินเอวันซี            
ของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมท่ีไดรับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ํากวา
กลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ และภายหลังไดรับโปรแกรมกลุมตัวอยางมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
ต่ําลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการสนับสนุน
การจัดการตนเองมีผลใหผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการจัดการตนเองเพ่ิมข้ึนและมีระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซีต่ําลงซ่ึงพยาบาลสามารถใชโปรแกรมนี้ เปนแนวทางในการดูแลผูสูงอายุ                
ท่ีเปนโรคเบาหวานเพ่ือใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางมีประสิทธิภาพได 

ไพโรจน  ชมชู  (2552) ได ศึกษาโปรแกรมสุข ศึกษาในการดูแลผูปวยเบาหวาน                  
ชนิดไมพ่ึงอินซูลินในชุมชนเขตเมือง ของสถานีอนามัยบางเขนหมู 7 ตําบลบางเขน จังหวัดนนทบุรี 
เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจในการปองกันโรค ดานการรับรูความรุนแรงของโรค ดานการรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวัง
ในความสามารถขอตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานและแรงสนับสนุนทางสังคมดีข้ึนกวากอนการทดลองและดีกวา
กลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบวาระดับน้ําตาลในเลือด           
ของกลุมทดลองลดลงกวากอนการทดลองและนอยกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  

ทัศนวรรณ พลอุทัย (2555) ไดศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
ในผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด กรณีศึกษาในตําบล         
หวยเก้ิง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและ                   
แรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูสูงอายุ เปนการวิจัย               
แบบก่ึงทดลอง กลุมตัวอยางท้ังหมด 70 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 
35 คน ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในเรื่อง
โรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง
ตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานในดาน          
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา การไปพบแพทยตามนัด สูงกวา             
กอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และ                   
ดานความเครียดลดลงนอยกวากอนการทดลองและนอยกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ                
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ลดลงอยูในเกณฑ
ปกติได รอยละ 94.3 สวนกลุมเปรียบเทียบมีคาเกินเกณฑ รอยละ 100 และมีคานอยกวา                 
กอนการทดลองและนอยกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 

จันทิมา เนียมโภคะ (2552) ไดศึกษา โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูปวย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การวิจัยแบบก่ึงทดลอง                 
โดยการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเ พ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิก                
ครอบครัวในการดูแล เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย 
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การรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลเทาและสุขอนามัยท่ัวไป โดยแบงกลุมตัวอยาง
เปน กลุมทดลอง 38 คนและกลุมเปรียบเทียบ 40 คน ใน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะในการศึกษา 8 สัปดาห แบงเปนระยะในการทดลอง 4 สัปดาหและระยะติดตามผล                    
4 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุ มทดลองมีคะแนนเฉลี ่ย
ความรู โรคเบาหวาน การรับรู ความรุนแรงการรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในประสิทธิผล                     
ของการตอบสนองตอพฤติกรรม ความคาดหวังในผลลัพธ และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ สูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<.016) เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลอง        
และกลุมเปรียบเทียบ พบวา หลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย             
ความรูโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในประสิทธิผล              
ของการตอบสนองตอพฤติกรรม ความคาดหวังในผลลัพธ และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ               
คือการเลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด           
การดูแลเทาและสุขอนามัยท่ัวไป สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<.016) 

สุขปราณี นรารมย (2552) ไดศึกษา การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค                
และแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในผูปวย
โรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินในตําบลหนอตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร กลุมตัวอยางท้ังหมด 60 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 30 คน 
โดยใชโปรแกรมสุขศึกษาผลการทดลอง พบวาหลังการทดลอง กลุมทดลองผูปวยมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองในเรื่องโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลของ
การตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม การรับรูโอกาสเสี่ยงตอตา ไต ประสาทและเทา มีคะแนนเพ่ิมข้ึนกวา
กลุมกอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ณิภารัตน บุญกุล (2555) ไดศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไต
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางท้ังหมด 60 คน 
แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 30 คน โดยใชโปรแกรมสุขศึกษา                 
ผลการทดลอง พบวาหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูโรคความดันโลหิตสูง  
การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในความสามารถขอตนเอง ความคาดหวัง               
ในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยโรค             
ความดันโลหิตสูงและการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูงโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา              
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p-value<0.001) คะแนนเฉลี่ย
ระดับความดันโลหิตท้ังคาบน (SBP) และคาลาง (DBP) ลดลงกวากลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p-value = 0.001) 

สุวรรณ โสพัฒน (2554) ไดศึกษาผลของการประยุกตใช โปรแกรมสรางแรงจูงใจ            
เ พ่ือป องกันภาวะแทรกซ อนร วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในกลุ มผู ป วยโรคเบาหวาน               
ชนิดไมพ่ึงอินซูลิน ในเขตตําบลแขม อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง                      
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โดยแบงกลุมตัวอยาง เปนกลุมทดลอง 31 คน เปนผูปวยโรคเบาหวานในตําบลแขม และกลุมเปรียบ
เทียบเปนผูปวยโรคเบาหวาน ในตําบลหัวชางจํานวน 32 คน ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยดานการรับรู ความรุนแรง การรับรู โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ความคาดหวัง            
ในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากสมาชิกครอบครัว และอสม. สูงกว าก อนการทดลอง และมากกว ากลุ มเปรียบเทียบ                  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนระดับน้ําตาลในเลือดลดลง กวากอนการทดลองและ
ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อังคณา อ้ึงปติมานะ (2554) ไดศึกษาการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในกลุมเสี่ยง  
โดยยึดชุมชน เปนฐานและการประยุกตใชทฤษฎีแรงจงใจเพ่ือปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุน              
ทางสังคมการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินงาน 
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังโดยยึดชุมชนเปนฐาน และการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกัน 
โรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 35-59 ป บานดอนเขียงตําบลคําแมด      
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางท่ีศึกษาประกอบดวย กลุมเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง 
จํานวน 40 คน และภาคีเครือขายในชุมชน ไดแก สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผู นําชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขแกนนํากลุมเสี่ยงและแกนนําสุขภาพ จํานวน 36 คน โดยการจัดประชุมภาคี 
เครือขาย ใหความรูเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรัง ประเมินวิเคราะหสถานการณปญหาทางดานสุขภาพ             
ในชุมชน รวมวางแผนและจัดทําโครงการ จํานวน 8 โครงการ โดยชุมชนรวมกันดําเนินงานและ            
มีการติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคในกลุมเสี่ยงโรค              
ไม ติดต อ เรื้อรัง โดยการจัดกิจกรรมอบรมให ความรู  เรื่องโรคไมติดตอเรื้อรังการสาธิตและ                     
ฝกปฏิบัติการเลือก รับประทานอาหารการออกกําลังกาย และผอนคลายความเครียด การนําเสนอตัว
แบบและอภิปรายกลุม โดยครอบครัวกระตุนเตือน ใหกําลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อสม. 
ติดตามเยี่ยมบาน และภาคีเครือขายตางๆ ในชุมชนรวมจัดปจจัยสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพ 
ระยะเวลาดําเนินการ 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา หลังการดําเนินการ ชุมชนมีสวนรวมดําเนินงาน
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในชุมชน สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและกลุ มเสี่ยง                
มีคาเฉลี่ยคะแนนดานความรูเก่ียวกับโรคไมติดตอเรื้อรังการรับรู โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง               
ตอโรคไมติดตอเรื้อรัง ความคาดหวังตอผลลัพธในการปฏิบัติความตั้งใจในการปฏิบัติตัวและ               
การปฏิบัติตัวในการปองกันโรค เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) คาเฉลี่ยดัชนี
มวลกาย คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด คาเฉลี่ยความดันโลหิต ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ              
(p-value < 0.001) จากการศึกษามีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะนําไปพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ               
ของประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนตอไป 

รําไพวัลย นาครินทร (2553) ไดศึกษาผลการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค          
และแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภาวะแทรกซอนของผูปวย
โรคเบาหวาน สถานีอนามัยบานโพธิ์นอย อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบการวิจัย              
เปนแบบก่ึงทดลอง โดยการคัดเลือดแบบเฉพาะเจาะจงกลุมตัวอยางท้ังหมด 80 คน แบงออกเปน  
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 40 คน กลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมเปนเวลา 12 สัปดาห  
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ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการรับรูแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค 
การปฏิบัติตนในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและความคิดเห็นตอแรงสนับสนุนทางสังคม            
ไปในทางท่ีดีข้ึนกวากอนการทดลองและดีข้ึนกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี (p<0.05) และ
พบวาระดับน้ําตาลในเลือด ภายหลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ แตกตางกัน              
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ศันสนีย เหมือนประโคน (2553) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการสอนเนนการสราง
แรงจูงใจรวมมีผูดูแลในการสนับสนุนทางสังคมตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภาวะแทรกซอน
ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย รูปแบบเปนการวิจัยก่ึงทดลองโดยใช             
กลุมตัวอยางจํานวน 76 คน โดยการสุมตัวอยางตามเกณฑท่ีกําหนด เปนกลุมทดลอง 38 คน และ
กลุมเปรียบเทียบ 38 คน โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการสอนเนนการสรางแรงจูงใจ ประกอบดวย   
การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวัง 
ในประสิทธิผลของการตอบสนองในการลดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน รวมกับมีผูดูแลเปนแรง
สนับสนุนในการใหคําแนะนํา กระตุนเตือน ใหกําลังใจ เยี่ยมบาน ใชเวลาทดลอง 12 สัปดาห 
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจ การเปลี่ยนแปลงระดับความคิดเห็นตอแรง
สนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมในการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด มีคาเฉลี่ย                
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value 
<0.001 และระดับน้ํา  ตาลในเลือดหลังการทดลองลดลงและลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ                  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value<0.001 

นภัทร ยาอินตา (2551) ผลของโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุน            
ทางสังคม ในการออกกําลังกายตอระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผูสูงอายุชนิดท่ี 2 การวิจัย              
เปนการวิจัยเชิงทดลอง เขากลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 26 คน ผลการวิจัยพบวา คะแนน
พฤติกรรมการจัดการตนเองของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมท่ีไดรับโปรแกรมสนับสนุน
การจัดการตนเองดีกวากลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติและภายหลังไดรับโปรแกรมดังกลาว             
กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองดีกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<.001) ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมท่ีไดรับโปรแกรม
สนับสนุนการจัดการตนเองต่ํากวากลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติและภายหลังไดรับโปรแกรม             
กลุมตัวอยางมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีต่ําลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการศึกษาครั้งนี้ 
แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองมีผลใหผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน                 
มีพฤติกรรมการจัดการตนเองเพ่ิมข้ึนและมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีต่ําลง  

สิรวิชญ วิชญธีรากุล (2553) ไดศึกษาการใชกระบวนการกลุมรวมกับแรงสนับสนุน                
ทางสังคมในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 บานหนองอีบุตร อําเภอ
หวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยาง 54 รายการศึกษาเปนแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยแบงเปน
กลุมทดลอง 27 คน และกลุมเปรียบ 27 คน กิจกรรมดําเนินติดตอกัน 6 ครั้ง แตละครั้งหางกัน             
2 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองคาเฉลี่ยคะแนนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม พบวา  
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ความรูเรื่องโรคเบาหวาน การควบคุมอาหาร ความถ่ีในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย  
การใชยา การดูแลเทา และระดับน้ําตาลในเลือดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ปวีณา บุญเกิด (2553) ไดศึกษาผลของการกํากับตนเองรวมกับการสนับสนุน           
ของภาคีสุขภาพตอผลลัพธการควบคุมโรคของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา การศึกษาเปนแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยการใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน            
โดยแบงเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมเปรียบ 30 คน วิธีในการทดลองและเปรียบเทียบในชวง 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการมีปฏิสัมพันธรวมกัน จึงทําใหสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05 กลุมเปาหมายสวนใหญ                
เปนผูสูงอายุ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานระหวางกอนการทดลอง หลังการ
ทดลองและติตามผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05 ภายหลังการทดลองผูปวย
เบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไดรับโปรแกรมกํากับตนเองรวมกับการสนับสนุนของภาคีสุขภาพ มีคาเฉลี่ย
ปริมาณน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงชนิดฮีโมโกลบินเอวันซีต่ํากวากลุมเปรียบเทียบ เม่ือควบคุม          
ตัวแปร ปริมาณน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงชนิดฮีโมโกลบินเอวันซี กอนการทดลอง 

วัลลยา ทองนอย (2554) ไดศึกษา การประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ                
รวมกับแรงสนับสนุนทางดานสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือปองกันของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน การศึกษาเปนแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
โดยการใชกลุมตัวอยาง จํานวน 74 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 37 คน และกลุมเปรียบ 37 คน 
ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ ในดานความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกัน
โรคและการสนับสนุนทางสังคม มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบ             
มีอยางมีนัยสําคัญสถิติ (p<0.001) รับรูอุปสรรคในการปฏิบัติเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน พฤติกรรม
การปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญสถิติ (p<0.001) และสูงกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและการเปลี่ยนแปลงคาน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง
(HbA1C) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) และลดลงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

อนิสา อรัญคีรี (2551) ไดศึกษาถึงผลการกํากับตนเองรวมกับการสนับสนุนทางสังคม             
ตอพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานและระดับน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงของผูปวยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 ในอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยาง 40 คนแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมละ 20 คน โดยการทดลองกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการกํากับตนเองรวมกับการสนับสนุน             
ทางสังคม เปนเวลา 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานสูงกวากอนการทดลองและมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลสะสม             
ในเม็ดเลือดแดง ต่ํากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

กอบกุล พันธุรัตนอิสระ (2551) ไดศึกษาผลการปรับรูปแบบบริการรวมกับการใชแรง
สนับสนุนทางสั ง คม เ พ่ือควบ คุมระดับน้ํ า ตาล ใน เลื อดของผู ป ว ย เบาหวานชนิ ด ไม พ่ึ ง                       
อินซูลินโรงพยาบาลปะคํา จังหวัดบุรีรัมย กลุมทดลอง 30 คน ผลการศึกษาพบวากลุมทดลองและ                 
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กลุมเปรียบเทียบมีคุณลักษณะทางประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีคลายกันและมีความรู              
เรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ความคิดเห็นเก่ียวกับโรคเบาหวาน           
คาระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดน้ํางดอาหารกอนการทดลองไมแตกตางกัน หลังใชโปรแกรม                 
กลุมการทดลองมีความรูเรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ความคิดเห็น
เก่ียวกับโรคเบาหวานมากกวากลุ มเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (p=0.001) และ              
คาระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดน้ํางดอาหารลดลงกวากอนการทดลองการทดลองและลดลงมากกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.01) 

วัชราวรรณ วีระรัตนกุล บุษบา สุธีธร และศิริพันธุ สาสัตย (2553) ไดศึกษาการสื่อสาร              
ของพยาบาลวิชาชีพตอพฤติกรรมสุขภาพ โดยศึกษาในกลุมผูปวยเบาหวาน เพ่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ําตาลในเลือด ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 20 คนใชเวลา
ทดลอง 8 สัปดาห โดยการใชกิจกรรมการใหคําปรึกษา การสื่อสารโทรศัพทโนมนาวใหผูปวย                
มีความตระหนักเรื่องสุขภาพและจูงใจใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการเยี่ยมบาน                      
ผลการศึกษาพบวาดีกวาทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเรื่องความตระหนักและการปฏิบัติหลังการทดลอง
ดีกวากอนการทดลองและระดับน้ําตาลในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และคะแนนเฉลี่ย   
เรื่องความตระหนักและการปฏิบัติและระดับน้ําตาลในเลือดในกลุมทดลองดีกวาดีกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Chandra Y. Sujeev S. & Leonard E. (2008) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรู

โรคเบาหวาน ความเชื่อโรคเบาหวานและแรงสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน มีผลตอการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด                    
เปนการศึกษาก่ึงทดลอง โดยการใชประชากรเปาหมาย คือกลุมผูปวยเบาหวานอายุ 18 ปข้ึนไป              
ท่ีมารับบริการคลินิกแพทยในมหาวิทยาลัยเซาทแคโรไรนา,ชารลสตัน (medicine clinic of the 
medicine university of south calorina, charleston, SC) ผูวิจัยไดจัดโปรแกรมการใหความรู 
สรางความตระหนัก โดยใชทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเอง               
หลังจากการเก็บขอมูลหลังการทดลอง ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 130 คน แบงเปนกลุมทดลองและ 
กลุมควบคุม ประเมินผลดูการควบคุมน้ําตาลโดยใชผลตรวจเลือด HbA1C หลังการทดลอง พบวา
ผูปวยเบาหวานมีระดับน้ําตาลในเลือดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แรงสนับสนุน            
ทางสังคมมีผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองมีผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

Kim (2011) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการลดปจจัยเสี่ยง โดยใชกลยุทธพฤติกรรม                  
ในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี2 ในประเทศเกาหลี มีกลุมตัวอยาง 43 คน ศึกษาในผูปวยเบาหวาน               
ชนิดท่ี 2 ของโรงพยาบาลประเทศเกาหลี โดยใหมีกิจกรรมท้ังหมด 16 ครั้ง บรรยายประกอบดวย   
การใหความรูผานสื่อ CVD ใหความรูเก่ียวกับการลดปจจัยเสี่ยง การออกกําลังกายเปนประจํา  
สัปดาหละ 2 ชั่วโมงครึ่ง การควบคุมอาหาร การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท สวนกลุมควบคุม                  
ไดหนังสือเลมเล็กเก่ียวกับการดูแลตนเองเรื่องโรคเบาหวานและไดรับ CVD ผลการศึกษาพบวา            
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนแตกตางกับกลุมควบคุม ในเรื่องความเสี่ยงรุนแรงของโรคเบาหวาน  
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ไตรกลีเซอไรด ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ระดับสะสมในเลือด (HbA1C) และภาวะซึมเศรา              
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

Huixia Shen MHSc (1979) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง               
โดยมีเพ่ือนเปนผูนําสําหรับผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของประเทศจีนเปนแบบการวิจัย
ก่ึงทดลองสองกลุม วัดผล 2 ครั้ง กลุมทดลอง 92 ราย กลุมควบคุม 92 ราย เปนผูสูงอาย ุ               
สวนใหญโดยการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบบันทึกพฤติกรรมของผูปวย ซ่ึงมีเพ่ือน                      
เปนแรงสนับสนุนทางสังคม พบวาผลการวิจัย การมีผูนํากลุมเพ่ือนใหกับผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2                  
ในการจัดการสุขภาพตนเอง ทําใหผูปวยกลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต              
ท่ีดีกวากลุมควบคุม สามารถดูแลตนเองไดดีกวากลุมควบคุมภายหลังการไดรับโปรแกรม                  
แสดงใหเห็นวา กลุมเพ่ือนเปนผูนําทางดานสุขภาพเปนสิ่งท่ีนาสนใจ 

Wang, Wang & Lin (1998) ไดศึกษาผลของพฤติกรรมการดูแลตนเอง การใสใจตนเอง
และแรงสนับสนุนทางสังคมตอการควบคุมโรคของผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินท่ีไดรับ              
การวินิจฉัยใหมจํานวน 130 ราย พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเอง การใสใจตนเอง และแรงสนับสนุน
ทางสังคม มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงองระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) 

Maxwell (1992) ไดศึกษาผลของแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุมและสื่อประกอบ            
การเรียนรูเรื่องโรคเบาหวานตอการควบคุมการเผาผลาญพลังงาน โดยการใชโปรแกรมการเรียนรูและ
แรงสนับสนุนทางสังคมแกผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 204 คน ซ่ึงแบงเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบ คุม  โดยกลุ มควบคุม มีการ เ รี ยนรู เ พี ย งอย า ง เดี ย ว  ส วนกลุ มทดลอง มีการ เ รี ยนรู                
รวมกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุม 8 อยาง ใชเวลาในการติดตามผล 7 เดือน               
ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองสามารถควบคุมการเผาผลาญพลังงานไดดี ข้ึน มีความรู                     
เรื่องโรคเบาหวานดีข้ึน พฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานดีข้ึน มีประสบการณในดานบวก                 
ในดานการแสดงความรูสึกในการใหความชวยเหลือดานสุขภาพของกลุมดีกวากลุมควบคุม 

Wang  & Fensky (1996) ท่ีไดศึกษาการสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือนท่ีมีผลกระทบ           
ตอการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน ซ่ึงศึกษาถึงความสัมพันธแรงสนับสนุน
ทางการดูแลตนเองท่ีจําเปนในตนเองท่ัวไปและการดูแลตนเองท่ีจําเปนตอปญหาทาดานสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู ใหญ ท่ีไดรับการรักษาดวยยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด             
ผลการศึกษาพบวา มีความแตกตางระหวางกลุมท่ีไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือน              
กลุมท่ีไมไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงผูปวยท่ีไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนจะไดรับแรง
สนับสนุนจากครอบครัวเพ่ิมข้ึน การดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไปและการดูแลตนเองท่ีจําเปน               
เม่ือมีปญหาทางดานสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 

Takamatsu (2009) ไดศึกษาปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดโรคไตเรื้อรัง ในประเทศญี่ปุน           
กลุ มตั วอย า ง  1 ,544 คน โดยการตรวจ  serum cretinine นํ ามาตรวจ  GRF โดยใช สู ต ร               
ของ MDRD เลือกกลุมท่ีมี GRF<60 ml/min/1.73 m3 ตรวจหาโปรตีนและคลอลาเจนในปสสาวะ 
พบวา เพศ ดัชนีมวลกาย (BMI) ระดับน้ําตาลสะสมในผูปวยเบาหวาน (HbA1C) serum cholesterol 
serum triglyceride serum HDL cholesterol serum cretinine ความดันโลหิตสูง ระดับโปรตีน
ในปสสาวะ เปนปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการลดลงของอัตราการกรองไต (GRF<60 ml/min/1.73 m3)  
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พฤติกรรมสุขภาพท่ีมีผลตอการลดลงของอัตราการกรองไตอยางมีนัยสําคัญ               
ทางสถิติ (GRF<60 ml/min/1.73 m3) คือ การดื่มสุรา ไมออกกําลังกายการรับประทานอาหาร 
ประเภทไขมันสงู และการรับประทานเกลือในปริมาณสูง 

จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวของกับการปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวาน  
ทําใหทราบวา ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวยเบาหวาน คือ เพศ อาย ุ               
คาความดันโลหิตสูง ดัชนีมวลกาย ระดับน้ําตาลในเลือด (FPG) โคเลสเตอรอล (TC) ไตรกลีเซอไรด 
(TG) แอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL) ไขขาวในปสสาวะ (urine albumin) อัตราการกรองไต (eGFR) 
และคาฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) เม่ือกลุมทดลองไดโปรแกรมการตางๆ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสงผลตอการปฏิบัติตัวเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตได 

จากการทบทวนงานวิจัย ทําใหทราบวา ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค เพ่ือปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตในโรคเบาหวาน สามารถนํามาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย
โรคเบาหวานเหมาะสม โดยการประยุกตใชนั้น โดยการนําทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคของโรเจอร 
(Roger) จําเปนตองมีความรู เรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต การรับรู                 
ความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคความคาดหวังในความสามารถของตนเอง                 
ตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรม              
การดูแลตนเอง เพ่ือใหผูปวยสามารถปฏิบัติตนทางดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและ
การรับประทานยาไดถูกตอง เพราะโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีสามารถปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได  

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ แรงสนับสุนทางสังคม พบวา สามารถนํามาใช              
ในเพ่ือใหกลุมเปาหมาย ไดรับการสนับสนุนสิ่งตางๆ ท่ีเอ้ือตอการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม             
โดยการประยุกตใชนั้น โดยการนําแนวคิดของเฮาท (house) ซ่ึงคํานึงถึงการสนับสนุน 4 ดาน                 
มาประยุกตใชคือ ดานอารมณ ดานการประเมิน ดานขอมูลขาวสาร และดานวัตถุสิ่งของ การเงิน และ
แรงงาน มีผลชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคคลไปในทางท่ีดีข้ึน โดยอาศัยอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนในการเยี่ยมบาน การดูแลเอาใจใส หวงใย เห็นถึงความสําคัญใหกําลังใจ การแนะนํา 
และการใหขอมูลขาวสาร จึงเหมาะสมในการประยุกตใชเพ่ือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนทางไต 
ในโรคเบาหวาน  

ดังนั้นการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคแรงรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
จากการจัดโปรแกรมสุขศึกษา ในการใหความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง เพ่ือใหผูปวยสามารถปฏิบัติตนและการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนในการเยี่ยมบาน โดยพบวาโดยสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพ 
ไดดี  ดั งนั้นจึ งใช พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผูปวยเบาหวาน  เ พ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจ

เพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวย
เบาหวานชนิดท่ี 2 เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi experimental research) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 
3.2 รูปแบบการวิจัยและแผนการดําเนินการวิจัย 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.5 วิธีการดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
3.7 การพิจารณาดานจริยธรรม 
3.8 สถิติท่ีใชในการวิจัย  

 

3.1 ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 
3.1.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมตัวอยางผูปวยเบาหวาน อําเภอศรีมโหสถ จังหวัด

ปราจีนบุรี ปงบประมาณ 2558 ซ่ึงเปนผูปวยโรคเบาหวานตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข            
ไดแก อายุ 35-50 ป ท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือด 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรข้ึนไป และไมเคยไดรับ            
การวินิจฉัยวามีภาวะแทรกซอนทางไต การเขาใจและสื่อภาษาไทยไดดี ยินยอมและรวมมือในการวิจัย 
สมัครใจเขารวมกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทดลองคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑ
กําหนด เขาสูกลุมตัวอยาง 60 คน และเพ่ือควบคุมความแปรปรวนอันเกิดจากตัวแปรแทรกซอน             
ท่ีสงผลอยางมีระบบดวยวิธีการจับคู เปนรายบุคคล โดยใชเกณฑในการจับคู  คือ เพศ อาย ุ              
คาดัชนีมวลกาย ระดับน้ําตาลในเลือด และระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวาน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการคลินิกโรคเบาหวานแผนกผูปวยนอก 

โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคุณสมบัติดังนี้คือ 
1) เกณฑการคัดกลุมตัวอยางเขาในงานวิจัย  

(1) ระยะในการปวยเปนโรคเบาหวาน 1-10 ป 
(2)  ไดรับการรักษาโดยการใชยาเม็ดรับประทานลดระดับน้ําตาลในเลือดเทานั้น  
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 (3) คาระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชาหลังการงดน้ําและอาหาร 8 ชั่วโมง
มากกวา 126 มิลลกิรัมตอเดซิลิตรข้ึนไปยอนหลัง 3 เดือน 

(4) สามารถเขาใจและสื่อภาษาไทยไดดี 
(5) ยินยอมในการใหความรวมมือในการวิจัย 
(6) สมัครใจเขารวมกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ 

2) เกณฑการคัดออกจากการศึกษา  
(1) ผูท่ีไมสามารถเขารวมกิจกรรมได ตลอดการดําเนินงาน 
(2) มีโรคประจําตัว ท่ีเปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรม ซ่ึงขอมูลท่ีได                 

จากการซักประวัติและการตรวจสุขภาพท่ัวไป 
3.1.3 วิธีการคํานวณขนาดตัวอยาง 
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง                 

กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ดังนั้นใชการคํานวณขนาดตัวอยางเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ประชากรสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกันคํานวณขนาดตัวอยางโดยสูตรดังนี้ (อรุณ จิรวัฒนกุล, 2550, 
หนา 300)      

       2
21

22

)(
2)(

µµ
σβα

−

+
=

ZZ
n  

 
เม่ือกําหนดให   n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

αZ = คา Z ท่ีระดับα (0.05) = 1.64 (จากตารางคา αZ ) 

βZ = คา Z ท่ีระดับ β (0.20) = 0.84 (จากตารางคา βZ ) 

    2σ = ความแปรปรวนรวมในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

1µ = คาเฉลี่ยของประชากรกลุมทดลอง 

2µ = คาเฉลี่ยของประชากรกลุมเปรียบเทียบ  
จากรายงานการวิจัยของ สุขปราณี นรารมย (2552) ท่ีไดศึกษาการประยุกตใชทฤษฎี

แรงจูงใจเพ่ือปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินในตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนโดยแบงเปน
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 30 คน พบวาหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนการรับรู
ความรุนแรงของโรคเบาหวานเฉลี่ย 28.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.07 และกลุมเปรียบเทียบ
มีคะแนนการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานเฉลี่ย 26.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.00             
ซ่ึงจะไดขอมูลดังกลาวนํามาใชในการคํานวณขนาดตัวอยางดังนี้ 

  σ2 =        (n1 - 1 )Sd1
2 +(n2 - 1 )Sd2

2 
                 n1+ n2-2      
   
 แทนคาในสูตร   σ2  =     (30-1) (1.07)2+(30-1)  (2.00)2 
              30+30-2 
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      σ2  =          33.20+116 
                  58 
              σ2   =           2.57 
       แทนคาในสูตร n/กลุม    =      2(1.64+1.28)2.57 
               (1.53)2      
         n/กลุม   =         2(8.526)(2.57) 
                  (1.53)2 
         n/กลุม   =           43.8 
                2.34 

               n/กลุม    =   18.71 ประมาณ 19 
 
แสดงวาการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางกลุมละ 19 คน แตเพ่ือปองกันปญหาผูตกสํารวจ

หรือผูสูญหายจากการติดตาม จึงปรับเ พ่ิมขนาดตัวอยาง ท่ีคาดวาจะสูญหาย  รอยละ 20                   
เพ่ือใหกลุมตัวอยางใหครบตามจํานวนท่ีตองการ โดยไมตองตัดผูสูญหายจากการติดตามออกจาก            
การวิเคราะหตามสูตรคํานวณดังนี้ (อรุณ จิรวัฒนกุล, 2550, หนา 300) 

nads=        n 
             (1-R)2 

                     แทนคา nads =        19 
             (1-0.2)2     
     =    29.6 ~ 30 

ดั งนั้ นจากการ คํานวณของหน วย ตั วอย า ง ท่ี เหมาะสมและเ พ่ือ ให ผลการวิ จั ย                            
มีความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด จึงไดขนาดตัวอยางในการศึกษาวิจัย แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน              
และกลุมเปรียบเทียบ 30 คน 

3.1.4 วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
1) การคัดเลือกกลุมตัวอยางเขาเกณฑโดยการเลือกวิธีการจับคู โดยอาศัยหลักการ             

ท่ีเรียกวา “the max min con principle” โดยการใช con (control extraneous systematic 
variance) (กุลวดี โรจนไพศาลกิจ, 2554, หนา 90) สุมเขากลุมตัวอยางจํานวน 60 คน แสดงตาม
ภาพ 3 

2) การควบคุมความแปรปรวนอันเกิดจากตัวแปรแทรกซอนท่ีสงผลอยางมีระบบ   
ดวยวิธีการจับคูเปนรายบุคคล (match subjects) เปนการจัดใหคนมีท่ีมีความเหมือนกันหรือ
เทียบเคียงกันมาจับคู กัน แลวแยกออกเปนกลุม (กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ , 2554, หนา 91)                  
ในเรื่องดังตอไปนี้ ดังแสดงในตาราง 5 

(1) เพศ 
(2) อาย ุ 
(3) คาดัชนีมวลกาย (BMI) 
(4) ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 
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(5) ระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวาน (ป) 
เนื่องจากคุณสมบัติท้ัง 5 เรื่องมีผลตอการลดระดับน้ําตาลในเลือด ซ่ึงสงผล

ตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน (สาโรจน จิระรุงเรือง, 2551, หนา 629-691;            
อางถึงใน สุพัฒน ธาตุเพชร, 2554, หนา 17-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  คัดเลือกวิธีการเขากลุมตัวอยาง 
 
ตาราง 5  แสดงลักษณะของการจับคูกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย ระดับน้ําตาล

ในเลือด ระยะการปวยเปนโรคเบาหวาน 
 

คูท่ี คุณสมบัติ กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ 
1 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 45 44 
 คาดชันีมวลกาย 30.09 31.58 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 160 158 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 6 6 

2 เพศ หญิง หญิง 
 อาย ุ 47 46 
 คาดชันีมวลกาย 26.71 28.39 
 ระดับน้ําตาลในเลือด(mg/dl) 145 146 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 8 8 

 

โรงพยาบาลศรีมโหสถ 

กลุมตัวอยาง 
คัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเขาเกณฑตามท่ีกําหนดไว 60 คน 

กลุมเปรียบเทียบ 
30 คน 

จับคูโดยใหมีลักษณะและคุณสมบัติท่ี
เหมือนกันหรือคลายกัน 

 

กลุมทดลอง 
30 คน 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

คูท่ี คุณสมบัติ กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ 
3 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 48 48 
 คาดชันีมวลกาย 23.50 24.00 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 156 160 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 8 8 

4 เพศ หญิง หญิง 
 อาย ุ 40 41 
 คาดชันีมวลกาย 24.46 25.51 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 153 154 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 7 7 

5 เพศ หญิง หญิง 
 อาย ุ 46 46 
 คาดชันีมวลกาย 39.59 37.51 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 149 148 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 9 9 

6 เพศ หญิง หญิง 
 อาย ุ 48 49 
 คาดชันีมวลกาย 25.82 27.36 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 166 168 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 9 9 

7 เพศ หญิง หญิง 
 อาย ุ 49 49 
 คาดชันีมวลกาย 24.45 25.01 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 172 178 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 10 10 

8 เพศ หญิง หญิง 
 อาย ุ 37 38 

คาดัชนีมวลกาย 
ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 
ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 

24.61 
154 
5 

25.85 
160 
5 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

คูท่ี คุณสมบัติ กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ 
9 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 50 50 
 คาดชันีมวลกาย 21.45 21.53 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 178 180 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 10 10 
10 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 44 45 
 คาดชันีมวลกาย 29.55 30.30 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 142 145 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 9 9 
11 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 41 40 
 คาดชันีมวลกาย 30.33 30.44 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 147 149 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 8 8 
12 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 50 50 
 คาดชันีมวลกาย 27.30 28.65 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 130 131 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 10 10 
13 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 50 50 
คาดชันีมวลกาย 
ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 
ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 

21.86 
184 
9 

22.16 
182 
9 

14 เพศ หญิง หญิง 
 อาย ุ 42 43 
 คาดชันีมวลกาย 33.20 33.52 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 162 168 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 8 8 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

คูท่ี คุณสมบัติ กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ 
15 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 35 36 
 คาดชันีมวลกาย 22.30 24.40 
 ระดับน้ําตาลในเลือด(mg/dl) 139 145 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 3 4 
16 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 44 44 
 คาดชันีมวลกาย 28.12 30.38 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 153 161 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 7 7 
17 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 36 38 
 คาดชันีมวลกาย 28.63 26.40 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 89 94 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 1 1 
18 เพศ หญิง หญิง 

 อาย ุ 49 49 
 คาดชันีมวลกาย 25.86 27.35 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 189 179 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 10 10 
19 เพศ 

อาย ุ
คาดัชนีมวลกาย 
ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 
ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 

หญิง 
48 

27.16 
166 
9 

หญิง 
49 

28.88 
170 
9 

20 เพศ 
อาย ุ
คาดัชนีมวลกาย 
ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 
ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 

หญิง 
46 

27.05 
255 
7 

หญิง 
45 

28.91 
228 
6 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

คูท่ี คุณสมบัติ กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ 
21 เพศ ชาย ชาย 

 อาย ุ 48 48 
 คาดชันีมวลกาย 35.50 33.20 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 182 186 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 11 11 
22 เพศ ชาย ชาย 

 อาย ุ 45 43 
 คาดชันีมวลกาย 20.06 19.82 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 151 163 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 9 9 
23 เพศ ชาย ชาย 

 อาย ุ 47 47 
 คาดชันีมวลกาย 32.58 31.40 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 158 168 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 10 10 
24 เพศ ชาย ชาย 

 อาย ุ 49 49 
 คาดชันีมวลกาย 24.42 25.05 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 176 186 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 8 8 
25 
 
 
 
 

26 

เพศ 
อาย ุ
คาดัชนีมวลกาย 
ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 
ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 
เพศ 
อาย ุ
คาดัชนีมวลกาย 
ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 
ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 

ชาย 
40 

33.20 
188 
8 

ชาย 
48 

23.75 
145 
10 

ชาย 
41 

36.72 
198 
9 

ชาย 
47 

22.15 
151 
10 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

คูท่ี คุณสมบัติ กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ 
27 เพศ ชาย ชาย 

 อาย ุ 43 43 
 คาดชันีมวลกาย 20.73 22.14 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 155 160 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 8 8 
28 เพศ ชาย ชาย 

 อาย ุ 41 41 
 คาดชันีมวลกาย 24.05 24.01 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 169 161 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 7 8 
29 เพศ ชาย ชาย 

 อาย ุ 49 49 
 คาดชันีมวลกาย 20.98 22.87 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 137 140 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 9 9 
30 เพศ ชาย ชาย 

 อาย ุ 48 47 
 คาดชันีมวลกาย 29.39 28.12 
 ระดับน้ําตาลในเลือด (mg/dl) 137 140 
 ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน (ป) 9 9 

 

3.2 รูปแบบการวิจัยและแผนการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (quasi experimental research) โดยแบง           
กลุมตัวอยาง เปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ โดยกลุมทดลองไดรับกิจกรรม              
ตามโปรแกรม สวนกลุมเปรียบเทียบไมได เขารวมกิจกรรม มีการรวบรวมขอมูลกอนและ                
หลั งการทดลอง ท้ัง  2 กลุ ม  (pre-test post-test control group design) แสดงในแผนภู มิ            
การทดลอง ดังนี้ 
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3.2.1 รูปแบบการวิจัย (research design) 

      x 
กลุมทดลอง    O1                      O2 

 
กลุมเปรียบเทียบ O3      O4 

 
ภาพ 4 รูปแบบการวิจัย 
 
โดยกําหนดให    O1, O3 หมายถึง การรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง 

O2, O4 หมายถึง การเก็บขอมูลหลังการทดลอง 
 X หมายถึง โปรแกรมการสุขศึกษา 
 

3.2.2 แบบแผนการทดลอง 
                                                       X 

                
       O1         X1   X2    X3    X4   X5    X6    X7    X8    X9   X10   X11   X12    

O2                     
                                                                                                    
กลุมทดลอง                

                              S1   S2   S3   S4    S5    
                                  

 12 wks   
                 O3               O4   
กลุมเปรียบเทียบ 

                                                                         12 wks 
สัปดาหท่ี                   0                                                                                                                      12 
 
ภาพ 5  แบบแผนการทดลอง 

 
O1, O3 หมายถึง การรวบรวมขอมูลกอนการทดลองท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ

ดวยแบบสอบถาม เก่ียวกับขอมูลท่ัวไป การรับรูความรุนแรงโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงตออันตราย             
ของโรค ความคาดหวังในความสามารถของตนเองความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง        
ของผูปวยโรคเบาหวานสูงตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน รวมท้ัง          
การประเมินการตรวจรางกายโดยการชั่งน้ําหนัก วัดคาระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไมโครอัลบูมิน           
ในปสสาวะลงแฟมบันทึกสุขภาพ 
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O2, O4 หมายถึง  การรวบรวมขอมูลภายหลังการทดลอง  ท้ั งในกลุมทดลองและ              
กลุมเปรียบเทียบหางไปอีก 12 สัปดาห ท้ังกลุมทดลองกลุมเปรียบเทียบ ดวยแบบสอบถาม เก่ียวกับ
ขอมูลท่ัวไปการรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงตออันตรายของโรค ความคาดหวัง             
ในความสามารถของตนเองความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองของผูปวยโรคเบาหวาน 
ตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน และประเมินรางกาย โดยการชั่งน้ําหนัก 
และระดับไมโครอัลบูมินในปสสาวะ ลงแฟมบันทึก 

X หมายถึง การจัดโปรแกรมการจูงใจเพ่ือปองกันโรคโดยผูวิจัยรวมกับเจาหนาท่ีประจํา         
2 ทาน จํานวน 6 ครั้งทุกวันพฤหัสบดี ใหแก กลุมทดลอง ดังนี้ 

X1 หมายถึง กิจกรรมสัปดาหท่ี 1 การสรางเสริมการรับรูตามทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค 
โดยการใหความรูถึง สาเหตุจากโรคไตในเบาหวาน อาการ ผลกระทบท่ีท้ังพฤติกรรมเสี่ยงตั้งแต           
กอนการเกิดโรคและภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวาน เพ่ือใหเกิดการรับรูความรุนแรงของโรคและ
การรับรูโอกาสเสี่ยงตออันตรายของทางไตในโรคเบาหวาน 

X2 หมายถึง กิจกรรมสัปดาหท่ี 2 การเสนอตัวแบบ โดยการเลาจากประสบการณ        
จากบุคคลตัวแบบคือ ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน เพ่ือใหผูปวยมีการรับรูความรุนแรง            
ของโรคและ การรับรูโอกาสเสี่ยงอันตรายของทางไตในโรคความเบาหวาน 

X3 หมายถึง กิจกรรมสัปดาหท่ี 3 การรับประทานอาหาร การเลือกรับประทานอาหาร              
ท่ีถูกตองและปริมาณอาหารท่ีเหมาะสม การคํานวณปริมาณโซเดียมท่ีเหมาะสมในแตละวันจากขอมูล
โภชนาการตามฉลากผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือใหผูปวยมีการรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูโอกาส
เสี่ยงอันตรายของทางไตในโรคความเบาหวาน 

X4 หมายถึง กิจกรรมสัปดาหท่ี 4 การออกกําลังกาย ท่ีและเหมาะสมถูกตองใหผูปวยทราบ
ถึงความสามารถของตนในการออกกําลังกายท่ีถูกตอง ประโยชนของการออกกําลังกาย เพ่ือใหผูปวย 
มีการรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูโอกาสเสี่ยงอันตรายของทางไตในโรคความเบาหวาน             
ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหตระหนักถึงประโยชนและเกิดแรงจูงใจในการนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

X5 หมายถึง กิจกรรมสัปดาหท่ี 5 การแนะนําการรับประทานยา เพ่ือใหผูปวยทราบ            
ถึงวิธีการรับประทานยา ใหตระหนักถึงประโยชนและเกิดแรงจูงใจในการนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

X6 หมายถึง กิจกรรมสัปดาหท่ี 6 การประเมินเผชิญปญหา ประเมินผลจากการติดตามดู
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติตอเนื่องสมํ่าเสมอมีแนวโนมท่ี ดีข้ึนในการพัฒนาพฤติกรรมปองกันภาวะทางไต           
ในจากโรคเบาหวาน 

S1-S5 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคม เจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
เพ่ือสนับสนุนและเอ้ืออํานวยใหบุคคลท่ีไดรับแรงสนับสนุนเกิดการปฏิบัติตัว หรือมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา 
ในดานการใหความชวยเหลือดานขอมูลขาวสารใหความรู กําลังใจใหรางวัล ชื่นชมและยินดี              
โดยการประเมินผูปวยจากเจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผูวิจัย ผูชวยผูวิจัย            
เริ่มใหการสนับสนุนตั้ งแตสัปดาห ท่ี  7-11 โดยผูวิจัยและไปเยี่ยมบาน  เตือนการไปตรวจ             
ตามนัดของแพทย และการรับประทานยารักษา โดยเนนการใชการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือกระตุน
เตือนซ่ึงกันและกัน 
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ตาราง 6  การดําเนินกิจกรรมรายสัปดาห 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ทฤษฎี 
ท่ีนํามาใช 

เครื่องมือท่ีใช การประเมิน 

สัปดาหท่ี 1 
(ระยะเวลา 
1 ชั่วโมง 
30 นาที) 

- สรางสัมพันธภาพและ
การใหความรูเก่ียวกับ 
สาเหตุ อาการ
ผลกระทบ
ภาวะแทรกซอนท่ีเกิด
จากเบาหวานรวมท้ัง
เปดโอกาสในการซักถาม
เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในกลุม 
อาการ ผลกระทบท่ีท้ัง
พฤติกรรมเสี่ยงตั้งแต
กอนการเกิดโรคและ
ภาวะแทรกซอนทางไต 

- ประชุมกลุมโดยนัดครั้ง
ตอไป 

ทฤษฎีแรงจงูใจ
เพ่ือปองกันโรค 
- การรับรู  

ความรุนแรง
ของโรค 

- วีดีทัศน
โรคเบาหวาน 

- โมเดลตุกตา     
7 ส ี

- เครื่องตรวจ
การรั่วโปรตีน
ในปสสาวะ 

- ดําเนินการ
โดยพยาบาล
วิชาชีพ 

ภาวะสุขภาพ 
- วัดระดับ

น้ําตาล        
ในเลือด 

- ระดับปริมาณ
โปรตีนใน
ปสสาวะ 

- ระยะอัตราการ
กรองไต 

- ดัชนีมวลกาย
แบบทดสอบ 

สัปดาหท่ี 2 
(ระยะเวลา 
1 ชั่วโมง 
30 นาที) 

- การเสนอตัวแบบ         
ดานบวก  

- การเสนอตัวแบบดาน
ลบโดยการใหดูวีดีทัศน 

การถายทอด
ประสบการณของผู         
ท่ีประสบความสําเร็จ 
จากการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด                
ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 
- ใหกลุมบอกถึง
ผลกระทบหลัง         
จากดูวีดีทัศน 

- เนนย้ําจากใน             
ความรุนแรงของโรค 

ทฤษฎีแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรค 
- การรับรูโอกาส
เสี่ยงตอ
อันตรายของ
ทางไตใน
โรคเบาหวาน 

- ตัวแบบดาน
บวกในการ
ควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด
และไมมีภาวะ 
แทรกซอน 

- วีดีทัศนตัว
แบบดานลบ 

- โมเดลตุกตา  
7 ส ี

- ดําเนินการ 
โดยพยาบาล
วิชาชีพ 

ภาวะสุขภาพ 
- ดัชนีมวลกาย 
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- ประชุมกลุมโดยนัดครั้ง
ตอไป 

ตาราง 6  (ตอ) 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ทฤษฎีท่ี
นํามาใช 

เครื่องมือท่ีใช การประเมิน 

สัปดาหท่ี 3 
(ระยะเวลา 
1 ชั่วโมง 
30 นาที) 
 

- การใหความรูเก่ียวกับ
โรคเบาหวาน แนะนํา 
การรับประทานอาหารท่ี
เหมาะสม และอาหารท่ี
ควรหลีกเลี่ยง  

- การแนะนําการคํานวณ
ปริมาณโซเดียมจาก
ฉลากโภชนาการจาก
ผลิตภัณฑอาหารท่ี
เหมาะสมในการบริโภค
ในแตละวัน  

- การเลือกใชน้ํามันในการ
ปรุงอาหาร 

- การสนทนากลุมเก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ของผูปวยในดานการ
รับประทานอาหาร หาก
ไมสามารถควบคุมได 

- ประชุมกลุมโดยนัดครั้ง
ตอไป 

ทฤษฎีแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรค 
- ความคาดหวัง

ความสามารถ
ของตนเองตอ
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองของ
ผูปวย
เบาหวาน   

- โมเดลอาหาร 
- ตัวอยาง

เครื่องปรุงรส 
- ฉลาก

โภชนาการ
จากผลิตภัณฑ
อาหารท่ัวไป 

- โมเดลตุกตา   
7 ส ี

- ดําเนินการ  
โดยพยาบาล
วิชาชีพ 

 

ภาวะสุขภาพ 
- ดัชนีมวลกาย 
 

สัปดาหท่ี 4 
(ระยะเวลา 
1 ชั่วโมง 
30 นาที) 
 

- การเลาถึงปญหาและ
อุปสรรคในการปฏบิัติ
ตนจากการรับประทาน
อาหารในสัปดาหท่ี 3  

- การแนะนําและการ
สาธิตการออกกําลังกาย
ท่ีเหมาะสมสําหรับ
ผูปวยเบื้องตน  

- ประชุมกลุมโดยนัดครั้ง
ตอไป 

ทฤษฎีแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรค 
- ความคาดหวัง

ความสามารถ
ของตนเองตอ
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองของ
ผูปวย
เบาหวาน   

- วีดีทัศนการ
ออกกําลังกาย 

- ดําเนินการ 
โดยโดยนัก
กายภาพบําบัด 

 
 

ภาวะสุขภาพ 
- ดัชนีมวลกาย 
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ตาราง 6  ตอ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ทฤษฎีท่ีนํามาใช เครื่องมือท่ีใช การประเมิน 
สัปดาหท่ี 5 
(ระยะเวลา 
1 ชั่วโมง  
30 นาที) 

- การเลาถึงปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตน
จากการการออกกําลัง
กายในสัปดาหท่ี 4 

- การใหความรูและ
แนะนําการรบัประทาน
ยา  

- ประชุมกลุมโดยนัดครั้ง
ตอไป 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรค 
- ความคาดหวัง

ความสามารถ
ของตนเองตอ
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองของ
ผูปวย
เบาหวาน   

- โมเดลตุกตา 
7 ส ี

- ดําการเนิน
โดยเภสัชกร 

ภาวะสุขภาพ 
- ดัชนีมวลกาย 
 

สัปดาหท่ี 6 
(ระยะเวลา 
1 ชั่วโมง  
30 นาที) 

- การประเมินเผชิญปญหา
โดยการเลาถึงปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตน
จากการการออกกําลัง
กายในสัปดาหท่ี 5  

- การกระตุนจากกิจกรรม       
ท่ีทําในสัปดาหท่ี 1-6           
ท่ีรวมทํากิจกรรม 

- การใหกําลังใจ และให 
การแนะนํา 

- การเนนผลดีในการ
ปฏิบัติตัวในประเมินผล
จากการติดตามดู
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติ
ตอเนื่องสมํ่าเสมอ        
มีแนวโนมท่ี ดีข้ึนใน       
การพัฒนาพฤติกรรม
ปองกันภาวะทางไต          
ในจากโรคเบาหวาน          
การดูแลสุขภาพ 

- ประชุมกลุมโดยนัดครั้ง

ทฤษฎีแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรค 
- ความคาดหวัง

ในประสิทธิผล
ของการ
ตอบสนองตอ
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองของ
ผูปวย
เบาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โมเดลตุกตา 
7 ส ี

- โมเดลอาหาร 
- ดําเนินการ

โดยพยาบาล
วิชาชีพ 

ภาวะสุขภาพ 
- ดัชนีมวลกาย 
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ตอไป  
 
ตาราง 6  ตอ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ทฤษฎีท่ีนํามาใช เครื่องมือท่ีใช การประเมิน 
สัปดาหท่ี 
7 - 11 
(ระยะเวลา 
1 ชั่วโมง  
30 นาที) 

- อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานการเยี่ยม
บาน  

- โดยใหผูปวยเลาพูดคุยและ
สอบถามถึงปญหาและให
กําลังใจสําหรับผูปวยท่ีไม
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตนเอง 

- โดยผูวิจัยและไปเยี่ยมบาน 
เตือนการไปตรวจตามนัด
ของแพทย และการ
รับประทานยารักษา          
โดยเนนการใชการ
สนับสนุนทางสังคม          
เพ่ือกระตุนเตือน 

- แรงสนับสนุน
ทางสังคม 
1) ดานขอมูล

ขาวสาร 
2) ดานอารมณ 
3) ดาน

เครื่องมือ 
4) ดานการ

ประเมิน 
 

- โมเดลตุกตา 
7 ส ี

- ดําเนินการ
โดย
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจาํ
หมูบานและ
พยาบาล
วิชาชีพ 

ภาวะสุขภาพ 
- ดัชนีมวลกาย 
 

สัปดาหท่ี 12 
(ระยะเวลา 
1 ชั่วโมง   
30 นาที) 

- การทบทวนความรูและ
แนะนําการปฏิบัติในการ
เปลี่ยนพฤติกรรมทางดาน
การรับประทานอาหาร 
การออกกําลังกายและ 
การรับประทานยา  

- การอภิปรายกลุม รวมวาง
แนวทางการดูแลตนเองให
เหมาะสมของแตละบุคคล 

- อาสาสมัครสาธารณสุข   
ใหกําลังใจโดยกลาว       
ยกยอง ชมเชย เม่ือผูปวย
เบาหวานปฏิบัติไดตามท่ี
เปาหมายกําหนด รวมท้ัง
สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

- ทฤษฎี
แรงจูงใจเพ่ือ
ปองกันโรค 

- แรงสนับสนุน
ทางสังคม 

 

- เครื่องตรวจ
การรั่ว
โปรตีนใน
ปสสาวะ 

- โมเดลตุกตา 
7 ส ี

- โมเดล
อาหาร 

- ดําเนินการ
โดยพยาบาล
วิชาชีพและ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจาํ
หมูบาน 

ภาวะสุขภาพ
วัด 

- วัดระดับ
น้ําตาลใน
เลือด 

- ระดับปริมาณ
โปรตีนใน
ปสสาวะ 

- ระยะอัตรา
การกรองไต 

- ดัชนีมวลกาย
แบบทดสอบ 
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- เตือนใหมาตรวจ          
ตามแพทยนัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6  แผนการดําเนินงานระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ 

pre test 

- ตอบแบบสอบถามกอนการทดลอง 
- การประเมินการตรวจรางกาย      

โดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง  
- วัดระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)  

- วัดระดับปริมาณไมโครอัลบูมินใน
ปสสาวะ (urine microalbumin) 

- ระยะอัตราการกรองไตของผูปวย
(eGFR) กอนการเขารวมกิจกรรม 

 

pre test 

- ตอบแบบสอบถามกอนการทดลอง 
- การประเมินการตรวจรางกาย       

โดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง  
- วัดระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) 

- วัดระดับปริมาณไมโครอัลบูมินใน
ปสสาวะ (urine microalbumin) 

- ระยะอัตราการกรองไตของผูปวย
(eGFR) กอนการเขารวมกิจกรรม 

 
โปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอน
ทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
สัปดาหท่ี 1 การสรางเสริมการรับรูตามทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค 
สัปดาหท่ี 2 การเสนอตัวแบบ 
สัปดาหท่ี 3 การรับประทานอาหาร  
สัปดาหท่ี 4 การออกกําลังกาย 
สัปดาหท่ี 5 การรับประทานยา 
สัปดาหท่ี 6 การประเมินเผชิญปญหา 
สัปดาหท่ี 7 ถึง 11 การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน 
สัปดาหท่ี 12 รวมทบทวนความรูและแนะนําการปฏิบัติตนเพ่ือปองกัน

ภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน 
 

post test 

- ตอบแบบสอบถามหลังการทดลอง 
- วัดระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)  
- วัดระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (urine microalbumin)  
- วัดระยะอัตราการกรองไตของผูปวย (eGFR) หลังการเขารวมกิจกรรม 

 
 

ไดรับการ
พยาบาล
ตามปกติ 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 
3.3.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
โปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุน

ทางสังคม มาเปนแนวทางในการประกอบกิจกรรมตางๆ คือ 
1) เครื่องมือท่ีใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย แผนพับเรื่องโรคเบาหวานและ

ภาวะแทรกซอนทางไต การออกกําลังกายอานเขาใจงายและปฏิบัติได วีดีทัศน เรื่องโรคเบาหวาน 
ขอมูลท่ีไดจากกระทรวงสาธรณสุข สมาคมโรคเบาหวาน สมาคมโรคไตและจากโรงพยาบาลในจังหวัด
ปราจีนบุรี ตัวแบบจริงดานบวก ตัวแบบดานลบจากสื่อวิดีทัศนและโมเดลตุกตา 7 สี 

2) เครื่องมือทางวิเคราะหคาเคมีคลินิก 
(1) เครื่องตรวจวิเคราะหคาทางหองปฏิบัติการ ดวยเครื่อง auto - chemistry 

analyzer รุ น  accurizer auto chem 400 เ ป น เ ครื่ อ งต ร วจของ โ ร งพยาบ าลศรี ม โ หสถ                  
ซ่ึงมีการควบคุมภายในดวยการตรวจสอบกับน้ํายามาตรฐานทุกวันกอนการตรวจ มีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ และควบคุมจากบริษัทเจาของเครื่องในการทดสอบเครื่องทุก 1 เดือน และ                 
การควบคุมภายนอกจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย ปละ 1 ครั้ง  

(2) เครื่องตรวจคาทางหองปฏิบัติการไดแก  คาระดับการรั่วของโปรตีน                  
ในปสสาวะ (urine microalbumin) ตรวจดวยเครื่อง dirui h-500 urine analyzer ในการวิเคราะห       
ทางเคมีในปสสาวะ สําหรับหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข เปนเครื่องตรวจของโรงพยาบาล
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือควบคุมภายในดวยการตรวจสอบกับ
น้ํายามาตรฐานทุกวันกอนการตรวจใหบริการแกผูปวย  ไดรับการตรวจสอบและควบคุม                
จากบริ ษัทเจาของเครื่องในการทดสอบเครื่องทุก 3 เดือนและการควบคุมภายนอกจาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ปละ 1 ครั้ง     

3.3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามวัตถุประสงค            

โดยมีท้ังหมด ดังนี้ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชนิด คือ 
1) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) ผูวิจัยสํารวจรายชื่อและศึกษาประวัติของผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการ            
ตามนัดท่ีคลินิกเบาหวานโรงพยาลศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยการใช ระบบ 
HOS xp เพ่ือหาตามเวชระเบียนของผูปวยเบาหวาน  

(3) ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (urine microalbumin) วัดท้ัง           
2 กลุม  2 ครั้ ง คือระยะกอนการทดลองและสิ้นสุดการทดลองแลวนําคามาเปรียบเทียบ                        
ความเปลี่ยนแปลง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
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(4) ระดับอัตราการกรองไต (eGFR) ในผูปวยโรคเบาหวานวัดท้ัง 2 กลุม 2 ครั้ง 
คือ ระยะกอนการทดลองและสิ้นสุดการทดลองแลวนําคามาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง              
กอนการทดลองและหลังการทดลอง  

2) แบบสมัภาษณ ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 1 ชุด ประกอบดวย 8 สวน คือ 
สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณ  ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไปประกอบดวยเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและขอมูลดานสุขภาพเก่ียวกับโรคเบาหวาน ไดแก 
น้ําหนักสวนสูง คาดัชนีมวลกาย ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย จํานวนญาติสายตรง การเจ็บปวยภายใน 1 ป          
ท่ีผานมา การมีคนในครอบครัวใหการดูแลชวยเหลือ คําถามเปนลักษณะเลือกคําตอบและ               
เติมขอความขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับน้ําหนักตัวของกลุมตัวอยางซ่ึงไดจากการชั่งน้ําหนักดวยตัวเครื่องวัด
และสวนสูงโดยใชเทปวัดสวนสูง ในการคิดคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) เปรียบเทียบ         
การเปลี่ยนแปลงกอนการทดลองและหลังการทดลอง (world health organization, 2004) 

 
ใชสูตร ดัชนีน้ําหนักของรางกาย      =      น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 

          สวนสูง(เมตร)2 
วิธีการอาน 
(1) คาดัชนีมวลกาย นอยกวา 18.50 กิโลกรัม/เมตร2 จัดวามี น้ําหนักนอย 
(2) คาดัชนีมวลกาย ระหวาง 18.50 - 22.90 กิโลกรัม/เมตร2 จัดวามี น้ําหนักปกติ 
(3) คาดัชนีมวลกาย มากกวา 23.00 กิโลกรัม/เมตร2 จัดวามี น้ําหนักเกิน 
สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน           

ทางไต เปนแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก โดยตอบไดเพียงขอเดียว มีเกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูก            
ให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 15 ขอการแปลผลคะแนนใหใชการพิจารณาแบงระดับ
คะแนนแบบอิงเกณฑโดยประยุกตจากหลักเกณฑของ Bloom, 1971; อางถึงใน จันทิมา เนียมโภคะ, 
2552, หนา 56) มีเกณฑการแบงคะแนนออกเปน 3 ระดับดังนี้ 

ระดับสูง ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป (คะแนนระหวาง 12-15 คะแนน) 
ระดับปานกลาง ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60-79.9 (คะแนนระหวาง 9-11 คะแนน) 
ระดับต่ํา ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 0-59.9 (คะแนนระหวาง 1-8 คะแนน) 
สวนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานเพ่ือปองกัน

ภาวะแทรกซอนทางไต 
สวนท่ี 4 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไต  

จากโรคเบาหวาน 
สวนท่ี 5 แบบสอบถามความคาดหวังในความสามารถของตนเองในพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
สวนท่ี 6 แบบสอบถามความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองใน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
หมายเหตุ ซ่ึงโดยแบบสอบถาม สวนท่ี 3 ถึง 6 ประกอบดวย ขอคําถาม               

เปนคําถามเก่ียวกับความรูสึกและความคิดเห็น สรางข้ึนตามหลักการสรางขอคําถามแบบมาตราสวน
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ประมาณคา (rating scale) โดยประยุกตวิธีการสรางของลิเคิรท (Likert’s scale; อางถึงใน สุขปราณี 
นรารมย, 2552, หนา 77-79) การประเมินคาการรับรูและความคาดหวังมี 3 ตัวเลือก คือ เห็นดวย          
ไมแนใจ ไมเห็นดวย ซ่ึงลักษณะคําถามมีท้ังดานบวกและดานลบมีเกณฑใหคะแนน ตามเกณฑ ดังนี้ 

ขอความแสดงการรับรูทางบวก   ขอความแสดงการรับรูทางลบ 
3 เห็นดวย = 3 คะแนน   = 1 คะแนน 
2 ไมแนใจ = 2 คะแนน   = 2 คะแนน 
1 ไมเห็นดวย = 1 คะแนน    = 3 คะแนน 
การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน การรับรูโอกาส

เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน ความคาดหวังในความสามารถ            
ของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ความคาดหวังในประสิทธิผล    
ของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน โดยใหผูตอบเลือก            
3 ตัวเลือก คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย แบงคะแนนให 3 ระดับ มีขอคําถามท้ังดานบวกและ
ดานลบ ใหเลือกเพียง 1ตัวเลือก 

ใชการประเมินแบบอิงเกณฑของ Kiss (1989) ตามเกณฑ ดังนี้ 
อันตรภาคชั้น =     สูงสุด  –  ต่ําสุด 

              ระดับ 
      =     30   –   10     = 6.66 

                3 
ระดับสูง      หมายถึง ไดคะแนน  23-30 คะแนน 
ระดับปานกลาง  หมายถึง ไดคะแนน  15-22 คะแนน 
ระดับต่ํา      หมายถึง ไดคะแนน  ≤14 คะแนน 

 
สวนท่ี 7 แบบสอบถามเพ่ือใชวัดพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

โรคเบาหวาน เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต ดานการรับประทานอาหาร ดานออกกําลังกาย และ
ดานการรับประทานยา โดยประยุกตใชตาม (Likert’ Scale; อางถึงใน สุขปราณี นรารมย, 2552, 
หนา 80) แบงคะแนนเปน 4 สวนคือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติเปนบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และ          
ไมปฏิบัติเลย การใหคะแนนคําถามเปนดังนี้ 

 
ขอความแสดงการรับรูทางบวก   ขอความแสดงการรับรูทางลบ 
ปฏิบัติทุกวัน (5 ครั้ง/สัปดาห) = 4 คะแนน   = 1 คะแนน 
ปฏิบัติบางครั้ง (3-4 ครั้ง/สัปดาห) = 3 คะแนน   = 2 คะแนน 
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง (1–2 ครั้ง/สัปดาห) = 2 คะแนน  = 3 คะแนน 
ไมปฏิบัติเลย = 1 คะแนน     = 4 คะแนน 

 
1) ดานการรับประทานอาหาร โดยใชการประเมินแบบอิงเกณฑของ Kiss (1989) 

กําหนดคะแนนแตละสวนมีชวงคะแนนดังนี้  
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อันตรภาคชั้น =     สูงสุด  –  ต่ําสุด 
              ระดับ 

      =     60  –  15     = 15 
             3                       

สมํ่าเสมอ  หมายถึง ไดคะแนน  45-60 คะแนน 
บางครั้ง หมายถึง ไดคะแนน  29-44 คะแนน 
ไมสมํ่าเสมอ  หมายถึง ไดคะแนน     ≤28 คะแนน 

 
2) ดานการออกกําลังกาย โดยใชการประเมินแบบอิงเกณฑของ Kiss (1989) 

กําหนดคะแนนแตละสวนมีชวงคะแนนดังนี้  
อันตรภาคชั้น =     สูงสุด  –  ต่ําสุด 

              ระดับ 
      =     36   –  9     = 9 

                3 
สมํ่าเสมอ  หมายถึง ไดคะแนน  27-36  คะแนน 
บางครั้ง หมายถึง ไดคะแนน  17-26 คะแนน 
ไมสมํ่าเสมอ  หมายถึง ไดคะแนน     ≤16 คะแนน 

 
3) ดานการรับประทานยา โดยใชการประเมินแบบอิงเกณฑของ Kiss (1989) 

กําหนดคะแนนแตละสวนมีชวงคะแนนดังนี้  
อันตรภาคชั้น =     สูงสุด  –  ต่ําสุด 

              ระดับ 
      =     40   –  10     = 10 

                3 
สมํ่าเสมอ  หมายถึง ไดคะแนน  30-40 คะแนน 
บางครั้ง หมายถึง ไดคะแนน  19-29 คะแนน 
ไมสมํ่าเสมอ  หมายถึง ไดคะแนน     ≤18 คะแนน 

 
สวนท่ี 8 แบบสอบถาม การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม จากการไดรับ

คําแนะนําจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมูบาน  การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม                   
ซ่ึงประกอบดวยขอความท่ีเปนเจตติทางบวกขอความท่ีเปนเจตคติทางลบใหเลือกตอบ 3 ตัวเลือก          
คือปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบางครั้ง และปฏิบัตินานๆ ครั้งนํามาประยุกตใชตามแบบ (Likert scale 
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Scale; อางถึงใน สุขปราณี นรารมย, 2552, หนา 80) มาประยุกตใชดังนี้โดยกําหนดคะแนน                 
ขอคําถาม ดังนี้ 

 
 

ขอความแสดงการรับรูทางบวก    ขอความแสดงการรับรูทางลบ 
1) ปฏิบัติเปนประจํา  = 3 คะแนน   = 1 คะแนน 
2) ปฏิบัติบางครั้ง  = 2 คะแนน   = 2 คะแนน 
3) ปฏิบัตินานๆ ครั้ง  = 1 คะแนน   = 3 คะแนน 

 
โดยใชการประเมินแบบอิงเกณฑของ Kiss (1989) ตามเกณฑ ดังนี้ 

 
อันตรภาคชั้น =     สูงสุด  –  ต่ําสุด 

              ระดับ 
      =     30   –   10     = 6.66 

                3 
ระดับสูง  หมายถึง ไดคะแนน  23-30  คะแนน 
ระดับปานกลาง  หมายถึง ไดคะแนน  15-22  คะแนน 
ระดับต่ํา  หมายถึง ไดคะแนน     ≤14  คะแนน 

 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 

การสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือมีข้ันตอนดังนี้ 
3.4.1 การตรวจหาคุณภาพของโปรแกรมสุขศึกษา และตรวจสอบความตรงของเนื้อหา

(content validity) ของแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยใชวิธีการ IOC                    
เปนแนวทางในการตรวจสอบ ไดคา 0.5 - 1.0 แลวนําเครื่องมือมาปรับปรุงใหถูกตองตามคําแนะนํา
กอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ไดแก 

1) ดร.เพชรัตน เจิมรอด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
บางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) ดร.อรนรินทร ขจรวงศวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) นายวรพจน ทําเนียบ อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4) นางอุบลรัตน แสงเฆฆ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5) นางวราภรณ ดีเสียง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลศรีมโหสถ อําเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
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3.4.2 ตรวจสอบอํานาจจําแนก (discrimination) โดยหาคาอํานาจจําแนกในสวนแบบทดสอบ
ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต มีคาจําแนกท่ียอมรับได มีคา 0.2 ข้ึนไป 
(กุลวดี โรจนไพศาลกิจ, 2554, หนา 198) แบบทดสอบมีขอคําถาม จํานวน 15 ขอ มีอํานาจจําแนก 
0.60-0.96 จํานวน 15 ขอ 

3.4.3 ตรวจสอบความยากงาย (difficulty) โดยหาความยากงายในสวน แบบทดสอบความรู            
เรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต คาความยากงายท่ียอมรับได มีคาระหวาง            
0.2 - 0.8 (กุลวดี โรจนไพศาลกิจ, 2554, หนา 197) แบบทดสอบมีขอคําถาม จํานวน 15 ขอ                  
มีอํานาจจําแนก 0.29 - 0.79 จํานวน 15 ขอ 

3.4.4 หาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (reliability) นําแบบสอบถามท่ีแกไข ปรับปรุงแลว
นําไปใชทดลองใชกับกลุมผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน               
กับกลุมท่ีจะศึกษา จํานวน 30 คน ท่ีโรงพยาบาลโรงพยาบาลบานสราง จังหวัดฉะเชิงเทรา                 
เพ่ือหาความสมบูรณของเครื่องมือแลวนําไปหาความบกพรองของภาษาและแบบสอบถาม                  
เพ่ือใหสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน IOC มีคามากกวา 0.5 แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดังนี้ 

1) แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
วิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราช (Conbarch’s alpha 
coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74 

2) แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตในโรคเบาหวาน
วิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราช (Conbarch’s alpha 
coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.76 

3) แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไตในโรคเบาหวาน
วิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราช (Conbarch’s alpha 
coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74 

4) แบบสอบถามความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน วิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
คอนบราช (Conbarch’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.72 

5) แบบสอบถามความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน วิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของคอนบราช (Conbarch’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74  

6) แบบสอบถามเพ่ือใชวัดพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวาน เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต ดานการรับประทานอาหาร ดานออกกําลังกาย และ
ดานการรับประทานยา วิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราช 
(Conbarch’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74 

7) แบบสอบถามการไดรับแรงสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
วิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราช (Conbarch’s alpha 
coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74 
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3.5 วิธกีารดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
ภายหลังการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแลว          

ผูศึกษาจึงดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
3.5.1 ระยะเตรียมการกอนการวิจัย 

1) ติดตอประสานงานประชุมชี้แจงการวิจัยตลอดจนแนวทางการดําเนินงานวิธีการ
ดําเนินงานแกผูเก่ียวของ 

2) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค แนวทางการดําเนินงาน และสถานการณของ
โรคเบาหวาน 

3) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมสถานท่ี สื่อทัศนูปกรณ                  
ท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในโปรแกรม 

4) ชี้แจงใหความรูแกผูชวยผูศึกษา เพ่ือใหสามารถใชแบบสอบถาม เพ่ือใหการเก็บ
ขอมูลตรงตามเนื้อหาและปฏิบัติได 

5) จัดทําทะเบียนรายชื่อ ท่ีอยู ของผูปวยเพ่ือความสะดวกในการสุมตัวอยางและ
ผานเกณฑ  

6) การเตรียมสื่อบุคคลโดยการคัดเลือกบุคคลท่ีปวยดวยโรคเบาหวาน ดานบวกใน
การถายทอดประสบการณโดยมีการเตรียมการจากผูศึกษากอนเขารวมกิจกรรม 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล จากนั้น                
ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีลงรหัสเรียบรอยแลวไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป โดย 

3.6.1 ผูศึกษานําแบบสอบถามการวิจัยท่ีเสร็จเรียบรอยแลวมาตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนอีกครั้งและลงรหัส 

3.6.2 ผูศึกษาตรวจสอบคุณภาพขอมูลลงในคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
นําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 
 

3.7 การพิจารณาดานจริยธรรม 
 

ในการ ศึกษาครั้ งนี้  ผู ศึ กษา ได ให คว ามสํ า คัญ กับจริ ยธรรมการวิ จั ย ในมนุษย                        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร โดยพิจารณาดานตางๆ ดังนี ้

3.7.1 กอนการดําเนินงานวิจัย ผูไดวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการศึกษา ขออนุญาต
ดําเนินการศึกษาและประโยชนท่ีจะไดจากการศึกษา 
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3.7.2 ขอคํายินยอมจากกลุมตัวอยางกอนดําเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมทดลองและ
ระหวางการทดลอง กลุมตัวอยางมีอิสระในการเขารวมกิจกรรมแตละครั้ง โดยไมมีผลตอการักษาท่ี
สถานบริการสาธารณสุข 

3.7.3 แบบสอบถามจะไมมีการระบุชื่อ-นามสกุล โดยใชรหัสแทนชื่อและนามสกุล  
3.7.4 การแจกและรับแบบสอบถาม ผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามแกผูวิจัยดวยตนเอง 

 
3.7.5 การนําขอมูลไปอภิปรายผลหรือเผยแพรจะกระทําในภาพรวมเฉพาะในการนําเสนอ

เชิงวิชาการในภาพรวมและนําผลท่ีไดไปใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น 
 

3.8 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
3.8.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใชแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.8.2 สถิติอนุมาน (Inferential statistics) 

1) เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยในดานการรับรูความรุนแรง
โรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตออันตรายของโรคเบาหวาน ความคาดหวังในความสามารถตนเอง
ในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบ 
สนองในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน การปฏิบัติตัวของผูปวย
โรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต แรงสนับสนุนทางสังคม ระยะอัตราการกรองไต
(eGFR) ค าระดับน้ํ าตาลในเลือด  (FBS) และคาระดับปริมาณไมโคร อัลบู มิน ในปสสาวะ                      
(Urine Microalbumin) กอนและหลัง ภายในกลุมทดลอง ดวยสถิติ Paired Sample t - test 
กําหนดระดับนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยในดานการรับรูความรุนแรง
โรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตออันตรายของโรคเบาหวาน ความคาดหวังในความสามารถตนเอง
ในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบ 
สนองในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน การปฏิบัติตัวของผูปวย
โรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต แรงสนับสนุนทางสังคม ระยะอัตราการกรองไต
(eGFR) ค าระดับน้ํ าตาลในเลื อด (FBS) และค าระดับปริมาณไมโคร อัลบู มิน ในปสสาวะ                      
(Urine Microalbumin) หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ดวยสถิติ 
Independent Sample t - test กําหนดระดับนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ 0.05 

  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

79 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาผลของโปรแกรมสขุศึกษา โดยประยุกตใชทฤษฏีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรง

สนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 60 คน แบงกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ                
กลุมละ 30 คน กลุมทดลองไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยการใหความรู การจัดกิจกรรมกลุมและ          
การออกติดตามเยี่ยมบาน เปนเวลา 12 สัปดาห สวนกลุมเปรียบเทียบไดรับการพยาบาลตามปกติ 
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลองแลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ผลการวิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงคดังนี้  

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป  
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการจําแนกระดับคะแนนเฉลี่ย กอนและหลังการทดลองของ

ผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลระยะอัตราการกรองไต (eGFR) กอนและหลังการทดลองของ

ผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) และระดับไมโครอัลบูมินในปสสาวะ 

(microalbumin urine) กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ 

4.5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลอง 
4.6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต (eGFR) หลังการทดลองของผูปวย

เบาหวาน ภายในกลุมทดลอง 
4.7 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) และคาเฉลี่ยระดับ             

ไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (microalbumin urine) หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุม
ทดลอง 

4.8 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ระหวางกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบ 

4.9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต (eGFR) หลังการทดลองของผูปวย
เบาหวาน ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

4.10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) และคาเฉลี่ยระดับไมโคร            
อัลบูมินในปสสาวะ (microalbumin urine) ของผูปวยเบาหวาน หลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบ 
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบของผูปวย
เบาหวาน ในเร่ืองตอไปนี้ 
 
ตาราง 7  ขอมูลท่ัวไปของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
 

ขอมูลท่ัวไป 
กลุมทดลอง (n=30) กลุมเปรียบเทียบ (n=30) 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ     

ชาย 10 33.3 10 33.3 
หญิง 20 66.7 20 66.7 

อายุ     
35-40 5 16.70 5 16.70 
41-45 8 26.70 8 26.70 
46-50 17 56.60 17 56.60 
X =45.23 , S.D.=4.06     

ระยะการเจบ็ปวย     
เริ่มปวย-5 ป 3 10.00 3 10.00 
5 ปข้ึนไป-10 ป 27 80.00 27 80.00 
X = 8.43, S.D.=2.46     

คาดัชนีมวลกาย (กก./ม2)     
น้ําหนักนอย (นอยกวา 18.5 กก./ม  1 3.30 1 3.30 
น้ําหนักปกติ (18.5-22.9 กก./ม2) 6 20.00 6 20.0 
น้ําหนักเกิน (มากกวา 24 กก./ม2) 23 76.70 23 76.70 
กอนการทดลอง X =27.65, S.D. = 4.17              X = 27.65, S.D. = 4.17 
หลังการทดลอง X =27.54, S.D. = 4.12             X = 27.84, S.D. = 4.18 

สถานภาพสมรส     
โสด 5 16.70 1 3.30 
คู 17 56.70 19 63.30 
หมาย/หยา/แยกกันอยู 8 26.70 10 33.30 

ระดับการศึกษา     
ประถมศึกษา 6 20.00 6 20.00 
มัธยมศึกษาตน 5 16.70 4 13.30 
มัธยมศึกษาปลาย, ปวช. 10 33.30 15 50.00 
อนุปริญญา, ปวส. 9 30.0 5 16.70 

     
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

80 
 
ตาราง 7  (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป 
กลุมทดลอง (n=30) กลุมเปรียบเทียบ (n=30) 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ     

เกษตรกรรม 11 36.70 17 56.7 
รับจาง  5 16.70 2 6.7 
ธุรกิจสวนตัว 6 20.00 4 13.3 
คาขาย 2 6.70 5 16.7 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 0 2 6.7 
แมบาน 6 20.00 0 0 

ศาสนา     
พุทธ 21 70.00 24 80.00 
คริสต 8 26.70 6 20.00 
อิสลาม  1 3.30 0 0.00 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน     
ต่ํากวา 5,000 บาท 3 10.00 1 3.30 
5,001-10,000 บาท 1 3.30 1 3.30 
10,001-15,000 บาท 9 30.00 1 3.30 
มากกวา 15,000 บาท ข้ึนไป 17 56.70 27 90.00 

มีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน     
มี 26 86.70 22 73.30 
ไมมี 4 13.30 8 26.70 

การรับประทานยาสมุนไพร     
รับประทาน 26 86.70 22 73.30 
ไมรับประทาน 4 13.30 8 26.70 

บุคคลท่ีดูแลเม่ือเจ็บปวย     
มี 20 66.70 24 80.00 
ไมมี 10 33.30 6 20.00 

 
จากตาราง 7 พบวา ขอมูลสวนตัวของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ             

มีรายละเอียดในดานคุณลักษณะท่ัวไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ คือ 
เพศ พบวา ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญเปน เพศหญิงรอยละ 66.70 และ

เพศชายรอยละ 33.30 
อายุ พบวา ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญอายุอยูระหวาง 46-50ป รอยละ

56.60 รองลงมาคืออายุ 41-45 ป รอยละ 26.70 และอายุ 35-40ป รอยละ 16.70 
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ระยะการปวยดวยโรคเบาหวาน พบวาท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญ                
มีระยะการเจ็บปวย 5 – 10 ป รอยละ 90.00  

คาดัชนีมวลกาย พบวาท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญเกณฑ คาดัชนีมวล
กายอยูในเกณฑสูงกวาเกณฑ (มากกวา 24 กก./ม2) รอยละ 76.70 รองลงมาคือ อยูในเกณฑปกต ิ             
(20-24.9) รอยละ 6.00 และคาดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับต่ํากวาเกณฑ (ต่ํากวา 18.5 กก./ม2) 
คือ รอยละ 3.30 

สถานภาพครอบครัว พบวา ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญมีสถานภาพ            
คูสูงท่ีสุด โดยกลุมทดลองมีสถานภาพคูรอยละ 56.70 รองลงมาคือสถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู 
รอยละ 26.70 และสถานภาพโสดรอยละ 16.70 สวนกลุมเปรียบเทียบ มีสถานภาพคูรอยละ 63.30
รองลงมาคือสถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู รอยละ 33.30 และสถานภาพโสดรอยละ 3.30 
ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวา ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญมีระดับการศึกษา
มัธยมตอนปลาย, ปวช. รอยละ 33.30 และรอยละ 50.00 ตามลําดับ สวนรองลงมากลุมทดลอง           
มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวส. รอยละ 30.00 สวนกลุมเปรียบเทียบ มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับอนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา เทากันคือ รอยละ 16.70 

อาชีพ พบวา ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญมีอาชีพ เกษตรกรรมรอยละ
36.70 และรอยละ 56.70 ตามลําดับ สวนรองลงมากลุมทดลองมี อาชีพธุรกิจสวนตัวและอาชีพ
แมบานเทากัน คือ รอยละ 6.00 สวนกลุมเปรียบเทียบ มีอาชีพคาขาย รอยละ 16.70 และอาชีพธุรกิจ
สวนตัว รอยละ 13.30 ตามลําดับ 

ศาสนา พบวา ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธรอยละ 70 
และรอยละ 80 ตามลําดับ นับถือศาสนาพุทธรอยละ 70 และ รอยละ 80 ตามลําดับ สวนรองลงมา
กลุมทดลองนับถือศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม รอยละ 26.7 และรอยละ 3.3 ตามลําดับ และ 
สวนรองลงมากลุมเปรียบเทียบนับถือศาสนาคริสต รอยละ 20  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญ มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนมากกวา 15,000 บาท รอยละ 56.70 และรอยละ 90.00 ตามลําดับ สวนรองลงมา               
กลุมทดลองมีรายได 10,001-15,000 บาท รอยละ 30.00 และรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท คือ             
รอยละ 10.00 

มีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน พบวา ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบสวนใหญ               
มีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน รอยละ 86.70 และ รอยละ 73.30 ตามลําดับ และพบวาไมมีญาติ
สายตรงเปนโรคเบาหวานในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบรอยละ 13.30 และรอยละ 26.70 

การรับประทานยาสมุนไพร พบวา กลุมทดลองมีการรับประทานยาสมุนไพรรอยละ 40           
และไมรับประทานยาสมุนไพร รอยละ 60.00 สวนในกลุมเปรียบเทียบ มีการรับประทานยาสมุนไพร
รอยละ 60.00 และไมรับประทานยาสมุนไพร รอยละ 40.00 

มีบุคคลท่ีดูแลทานเม่ือเจ็บปวย พบวา ท้ังกลุมทดลอง มีบุคคลท่ีดูแลทานเม่ือ เจ็บปวย          
รอยละ 66.70 และรอยละ 33.30 ตามลําดับ สวนในกลุมเปรียบเทียบท่ีดูแลทานเม่ือเจ็บปวยรอยละ
80.00 และรอยละ 20.00 ตามลําดับ 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการจําแนกระดับคะแนนเฉลี่ย กอนและหลังการทดลอง ของ
ผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ในเร่ืองตอไปนี้ 
 
ตาราง 8  ผลการวิเคราะหขอมูลการจําแนกระดับคะแนนเฉลี่ย กอนและหลังการทดลองของผูปวย

เบาหวาน ในกลุมทดลอง (n=30) 
 

เรื่อง 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือ 
   ปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 

9 6 15 23 7 0 
(30.00) (20.00) (50.00) (76.70) (13.30) (0.00) 

 กอนการทดลอง X =9.80, S.D.=2.10, MIN=8, MAX=14                         
 หลังการทดลอง X =12.10, S.D.=1.37, MIN=10, MAX=15 

2. การรับรูความรุนแรงของภาวะ 
   แทรกซอนทางไต 

0 28 2 3 27 0 
(0.00) (93.30) (6.70) (10.00) (90.00) (0.00) 

   กอนการทดลอง X =16.80, S.D.=1.90, MIN=13, MAX=22                         
   หลังการทดลอง X =21.13, S.D.=1.00, MIN=29, MAX=23                         
3. การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะ 
   แทรกซอนทางไต 

3 24 3 30 0 0 
(10.00) (80.00) (10.00) (100) (0.00) (0.00) 

   กอนการทดลอง X =18.56, S.D.=2.76, MIN=13, MAX=23                         
   หลังการทดลอง X =24.00, S.D.=0.78, MIN=20, MAX=25                         
4. ความคาดหวังในความสามารถ 
   ตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

0 24 6 16 14 0 
(0.00) (80.00) (20.00) (53.30) (46.70) (0.00) 

   กอนการทดลอง X =12.46, S.D. =2.04, MIN=10, MAX=17 
   หลังการทดลอง X =23.26, S.D.=2.03, MIN=21, MAX=30 
5. ความคาดหวงัในประสิทธิผล 4 21 5 19 11 0 
   ของการตอบสนอง (13.30) (70.00) (16.70) (63.30) (36.70) (0.00) 
      กอนการทดลอง X =16.76, S.D.=3.40, MIN=13, MAX=24 
      หลังการทดลอง X =22.40, S.D.=3.04, MIN=20, MAX=29 
6. การปฏิบัติตัว       

ก. การรับประทานอาหาร 0 26 4 26 4 0 
(0.00) (86.70) (13.30) (86.70) (13.30) (0.00) 

กอนการทดลอง X = 31.83, S.D. = 2.10, MIN = 26, MAX = 34 
หลังการทดลอง X = 50.43, S.D. = 3.14,  MIN = 44, MAX = 53 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

เรื่อง 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ข. การออกกําลังกาย 0 26 4 26 4 0 
(0.00) (86.70) (13.30) (86.70) (13.30) (0.00) 

กอนการทดลอง X = 18.23, S.D. = 5.11, MIN = 13, MAX = 28 
หลังการทดลอง X = 24.00, S.D. = 0.78, MIN = 21, MAX = 29 

ค. การรับประทานยา 9 16 5 26 4 0 
(30.00) (53.30) (16.70) (86.70) (13.30) (0.00) 

กอนการทดลอง X = 26.93, S.D. = 5.53, MIN = 18, MAX = 33 
หลังการทดลอง X = 32.366, S.D. = 1.88, MIN = 25, MAX = 40 

7 .  แร งสนั บสนุ นทา งสั ง คม          
จากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน 

      
10 11 9 26 4 0 

(33.30) (36.70) (30.00) (86.70) (13.30) (0.00) 
กอนการทดลอง X = 24.56, S.D. = 6.05, MIN = 18, MAX = 34 
หลังการทดลอง X = 33.06, S.D. = 3.84, MIN = 28, MAX = 39 

 
จากตาราง 8 พบวาระดับคะแนนเฉลี่ย กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน          

ในกลุมทดลองในเรื่องตอไปนี้  
1) ความรูของโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต กลุมทดลอง พบวา 

กอนการทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนสวนใหญอยูในระดับต่ํารอยละ 50.00 รองลงมาอยูคาเฉลี่ยคะแนน    
ในระดับสูง รอยละ 30.00 และระดับปานกลางรอยละ 20.00 หลังการทดลองพบวา คาเฉลี่ยคะแนน
สวนใหญอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 76.70 ระดบัปานกลาง รอยละ 23.30 ตามลําดับ 

2) การรับรู ความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต  กลุ มทดลอง  พบวา                      
กอนการทดลอง สวนใหญอยูในระดับปานกลางรอยละ 93.30 รองลงมาอยูในระดับปานกลางรอยละ
6.70 หลังจากการทดลอง พบวา มีคะแนนระดับปานกลางรอยละ 90.00 รองลงมาอยูในระดับสูง 
รอยละ 10.00 ตามลําดับ 

3) การการรับรู โอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต กลุมทดลอง พบวา                
กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน สวนใหญอยูในระดับปานกลางรอยละ 80.00 ระดับสูงรอยละ 
10 .00 และระดับต่ํา รอยละ 10 .00 หลังจากการทดลองพบวามีคาเฉลี่ยคะแนน สวนใหญ                  
อยูในระดับสูงรอยละ 100 ตามลําดับ 
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4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง             
กลุมทดลอง พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน สวนใหญ อยูในระดับปานกลางรอยละ 80.00 
และระดับต่ํารอยละ 20.00 หลังการทดลองพบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนสวนใหญ อยูในระดับสูงรอยละ
53.30 และระดับปานกลางรอยละ 46.70 ตามลําดับ 

5) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
กลุมทดลอง พบวากอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน สวนใหญอยู ในระดับปานกลางรอยละ                 
70.00 ระดับต่ํารอยละ 13.30 และระดับสูงรอยละ 16.70 หลังจากการทดลองพบวา สวนใหญ                    
อยูในระดับสูงรอยละ 63.30 และระดับปานกลางรอยละ 36.70 ตามลําดับ 

6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต  
(1) การรับประทานอาหาร กลุมทดลอง พบวากอนการทดลอง สวนใหญ                

อยูในระดับปานกลางรอยละ 86.70 รองลงมาอยูระดับต่ํารอยละ 13.30 หลังการทดลอง พบวา              
สวนใหญอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนรอยละ 86.70 และระดับปานกลางรอยละ 13.30 ตามลําดับ 

(2) การออกกําลังกาย กลุมทดลอง พบวากอนการทดลอง สวนใหญอยูในระดับ
ปานกลางรอยละ 50.00 รองลงมาอยูระดับสูงรอยละ 26.70 และระดับต่ํารอยละ 23.30                  
หลังการทดลอง พบวา สวนใหญอยูในระดับสูงรอยละ 96.70 และระดับปานกลางรอยละ 3.30 
ตามลําดับ 

(3) การรับประทานยา กลุมทดลอง พบวากอนการทดลอง สวนใหญอยูในระดับ
ปานกลางรอยละ 53.30 รองลงมาอยูระดับสูงรอยละ 30.00 และระดับต่ํารอยละ 16.70                 
หลังการทดลอง พบวา สวนใหญอยูในระดับสูงรอยละ 86.70 และระดับปานกลางรอยละ 13.30 
ตามลําดับ 

7) การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน             
กลุมทดลอง พบวา กอนการทดลอง สวนใหญอยูในระดับปานกลางรอยละ 36.70 ระดับสูงรอยละ
33.30 และระดับต่ํารอยละ 30.00 ตามลําดับ หลังการทดลองพบวา สวนใหญอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึน
รอยละ 86.70 และระดับปานกลางลดลงรอยละ 13.30 ตามลําดับ 
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ตาราง 9  ผลการวิเคราะหขอมูล การจําแนกระดับคะแนนเฉลี่ย กอนและหลังการทดลองของผูปวย

เบาหวาน ในกลุมเปรียบเทียบ (n = 30) 
 

เรื่อง 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. ความรูเรื่องโรคเบาหวาน 
 

11 5 14 5 10 15 
(36.70) (16.70) (46.70) (16.70) (33.30) (50.00) 

กอนการทดลอง X = 10.20, S.D. = 2.32, MIN = 8, MAX = 14                        
หลังการทดลอง X = 9.80, S.D. = 2.04, MIN = 8, MAX = 14 

2. การรับรูความรุนแรงของ
ภาวะแทรกซอนทางไต 

0 27 3 0 27 3 
(0.00) (90.00) (10.00) (0.00) (90.00) (10.00) 

กอนการทดลอง X = 16.50, S.D. = 1.80, MIN = 14, MAX = 20 
หลังการทดลอง X = 16.30, S.D. = 1.70, MIN = 14, MAX = 20 

3. การรับรู โอกาสเสี่ยงของ
ภาวะแทรกซอนทางไต 

4 21 5 4 22 4 
(13.30) (70.00) (16.70) (13.30) (73.30) (13.30) 

กอนการทดลอง X = 18.13, S.D. = 3.69, MIN = 14, MAX = 20 
หลังการทดลอง X = 18.13, S.D. = 3.32, MIN = 14, MAX = 20 

4. ความคาดหวังในความสามารถ     
ตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

4 12 14 1 24 5 
(13.30) (40.00) (46.70) (3.30) (80.00) (16.70) 

กอนการทดลอง X = 17.30, S.D. =4.34, MIN = 13, MAX = 25 
หลังการทดลอง X = 17.93, S.D. =3.05, MIN = 14, MAX = 23 

5. ความคาดหวังในประสิทธิผล 1 22 7 1 28 1 
   ของการตอบสนอง (3.30) (73.30) (23.30) (3.30) (93.30) (3.30) 

กอนการทดลอง X = 18.13, S.D. = 3.27, MIN = 14, MAX = 23 
หลังการทดลอง X = 19.33, S.D. = 2.33, MIN = 14, MAX = 23 

6. การปฏิบัติตัว       
   ก. การรับประทานอาหาร 0 25 5 0 30 0 
 (0.00) (83.30) (16.70) (0.00) (100.00) (0.00) 

กอนการทดลอง X = 30.73, S.D. = 1.99, MIN = 26, MAX = 35 
หลังการทดลอง X = 32.53, S.D. = 1.08, MIN = 31, MAX = 35 

ข. การออกกําลังกาย 5 16 9 0 23 7 
(16.70) (53.30) (30.00) (0.00) (76.70) (23.30) 

กอนการทดลอง X = 18.86, S.D. = 3.93, MIN = 15, MAX = 27 
หลังการทดลอง X =19.53, S.D. = 3.55, MIN = 15, MAX = 26 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

เรื่อง 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ค. การรับประทานยา  14 11 5 14 11 5 
(46.70) (36.70) (16.70) (46.70) (36.70) (16.70) 

กอนการทดลอง X = 27.40, S.D. = 5.56, MIN = 18, MAX = 37 
หลังการทดลอง X = 27.40, S.D = 5.2 6, MIN = 18, MAX = 37 

7.  แรงสนับสนุนทางสั งคม    
จากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน 

      
10 8 12 10 8 12 

(33.30) (26.70) (40.00) (33.30) (26.70) (40.00) 
กอนการทดลอง X = 22.90, S.D. = 6.75, MIN = 14, MAX = 32  
หลังการทดลอง X = 23.10, S.D. = 3.84, MIN = 14, MAX = 32 

 
จากตาราง 9 จากการวิเคราะหขอมูล พบวาการจําแนกระดับคะแนนเฉลี่ย กอนและหลัง

การทดลองของผูปวยเบาหวาน ในกลุมเปรียบเทียบ ในเรื่องตอไปนี้  
1) ความรูของโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต กลุมเปรียบเทียบ 

พบวา กอนการทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนสวนใหญอยู ในระดับต่ํารอยละ 46.70 รองลงมาอยูคาเฉลี่ย
คะแนนในระดับสูงรอยละ 36.70 และระดับปานกลางรอยละ 16.70 หลังการทดลองพบวา มีคาเฉลี่ย
คะแนนสวนใหญอยูในระดับต่ํารอยละ 50.00 รองลงมาอยูคาเฉลี่ยคะแนนในระดับปานกลางรอยละ
33.3 และระดับสูงลดลงเปนรอยละ 16.70 ตามลําดับ 

2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต กลุมเปรียบเทียบ พบวา                 
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ยคะแนน สวนใหญอยูในระดับปานกลางรอยละ 90.00 รองลงมา                  
อยูในระดับสูงรอยละ 10.00 หลังจากการทดลอง พบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนระดับปานกลางรอยละ 
90.00 รองลงมาอยูในระดับสูงรอยละ10.00 ซ่ึงกอนและหลังการทดลองระดับคะแนนสวนใหญ              
อยูในระดับปานกลาง 

3) การการรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต กลุมเปรียบเทียบ พบวา            
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ยคะแนน สวนใหญอยูในระดับปานกลางรอยละ 70.00 ระดับต่ํารอยละ 
16.70 และระดับสูงรอยละ 13.30 หลังจาการทดลองพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนสวนใหญอยูในระดับ 
ปานกลางรอยละ 73.30 ระดับต่ํารอยละ 13.30 และระดับสูงรอยละ 13.30 ตามลําดับ 

4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง               
กลุมเปรียบเทียบ พบวากอนการทดลอง มีคาเฉลี่ยคะแนน อยูในระดับต่ํารอยละ 46.70 ระดับ              
ปานกลางรอยละ 40.00 และระดับสูงรอยละ 13.30 หลังการทดลองพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนสวนใหญ 
อยูในระดับปานกลางรอยละ 80.00 ระดับต่ํารอยละ 16.70 และระดับสูงรอยละ 3.30 ตามลําดับ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

87 
 

5) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง             
ในการปองกันภาวะแทรกซอนทางไต กลุมเปรียบเทียบ พบวากอนการทดลอง มีคาเฉลี่ยคะแนน             
สวนใหญอยูในระดับปานกลางรอยละ 73.30 ระดับต่ํารอยละ 23.30 และระดับสูงรอยละ 3.30            
หลังจาการทดลองพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนระดับ สวนใหญอยูในระดับปานกลางรอยละ 93.30 ระดับ
ต่ํารอยละ 3.30 และระดับสูงรอยละ 3.30 ตามลําดับ 

6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต  
(1) การรับประทานอาหาร กลุมเปรียบเทียบ พบวากอนการทดลอง สวนใหญ             

อยูในระดับปานกลางรอยละ 83.30 รองลงมาอยูในระดับตํ่ารอยละ 16.70 หลังการทดลอง พบวา 
สวนใหญอยูในระดับปานกลางท้ังหมดรอยละ 100.00 ตามลําดับ 

(2) การออกกําลังกาย กลุมเปรียบเทียบ พบวา กอนการทดลอง สวนใหญ           
อยูในระดับปานกลางรอยละ 53.30 รองลงมาอยูระดับต่ํารอยละ 30.00 และระดับสูงรอยละ 16.70              
หลังการทดลอง พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลางรอยละ 76.70 และระดับต่ํารอยละ 23.30 
ตามลําดับ 

(3) การรับประทานยา กลุมเปรียบเทียบ พบวา กอนการทดลอง สวนใหญ             
อยูในระดับสูงรอยละ 46.70 รองลงมาระดับปานกลางรอยละ 36.70 และระดับตํ่ารอยละ 16.70 
หลังการทดลอง พบวา การจําแนกระดับการรับประทานยาเทากับกอนการทดลอง 

ซ่ึงกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ มีคะแนนการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวาน          
เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตในเรื่องการการรับประทานยา สวนใหญอยูในเกณฑระดับปานกลาง
กอนการทดลองและหลังการทลอง 

7) การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม ดานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   
กลุมเปรียบเทียบ พบวา กอนการทดลอง สวนใหญอยูในระดับต่ํารอยละ 40.00 รองลงมาระดับสูง 
รอยละ 33.3 และระดับปานกลางรอยละ 26.70 ตามลําดับ หลังการทดลอง พบวา สวนใหญอยูใน
ระดับท่ีมีระดับเทากันกับกอนทดลองโดยมีคะแนนระดับตํ่ารอยละ 40.00 รองลงมาระดับสูงรอยละ
33.30 และระดับปานกลางรอยละ 26.70 ตามลําดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลระยะอัตราการกรองไต (eGFR) กอนและหลังการทดลอง
ของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

 
 

ตาราง 10  การจําแนกระยะอัตราการกรองไต (eGFR) กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน
ในกลุมทดลอง (n=30) 

   

   ระยะอัตราการ 
กรองไต (eGFR) 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระยะท่ี 1 (>90) 7 23.33 19 63.30 
ระยะท่ี 2 (60-89) 22 73.33 11 36.70 
ระยะท่ี 3 (30-59) 1 3.33 0 0 

รวม 30 100 30 100 

X  82.05 94.31 
S.D. 15.94 14.16 
MIN 45.53 66.73 

MAX 113.58 125.77 

หมายเหตุ ระยะอัตราการกรองไต (eGFR)  
ระยะท่ี 1 มีคาอัตราการกรองไต ≥ 90 Ml./min/1.73m2 
ระยะท่ี 2 มีคาอัตราการกรองไต 60 - 89 Ml./min/1.73m2 

ระยะท่ี 3 มีคาอัตราการกรองไต 30 - 59 Ml./min/1.73m2 

ระยะท่ี 4 มีคาอัตราการกรองไต 15 - 29 Ml./min/1.73m2 

ระยะท่ี 5 มีคาอัตราการกรองไต < 15 Ml./min/1.73m2 

 

จากตาราง 10 ระยะอัตราการกรองไต (eGFR) กลุมทดลอง พบวากอนการทดลอง           
มีระยะอัตราการกรองไต (eGFR) พบวาสวนใหญ มีระยะท่ี 2 (60-89) มากท่ีสุดรอยละ 73.33 
รองลงมา คือมีระยะอัตราการกรองไต (eGFR) ระยะท่ี 1 (>90) รอยละ 23.33 และ ระยะท่ี 3             
(30-59) นอยท่ีสุดรอยละ 3.33 ภายหลังการทดลองพบวา มีระยะอัตราการกรองไต (eGFR)              
สวนใหญคือ ระยะท่ี 1 (>90) รอยละ 63.3 และระยะอัตราการกรองไต (eGFR) ระยะท่ี1 (60-89)         
รอยละ 36.7 ตามลําดับ 
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ตาราง 11  การจําแนกระยะอัตราการกรองไต (eGFR) กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน 

ภายในกลุมเปรียบเทียบ (n=30) 
 

ระยะอัตราการ 
กรองไต (eGFR) 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระยะท่ี 1 (>90) 10 33.30 5 16.70 
ระยะท่ี 2 (60-89) 20 66.70 25 83.30 
ระยะท่ี 3 (30-59) 0 0 0 0 

รวม 30 100 30 100 

X  85.05 73.55 
S.D. 16.04 10.73 
MIN 45.60 66.73 

MAX 112.50 125.77 

หมายเหตุ ระยะอัตราการกรองไต (eGFR)  
ระยะท่ี 1  มีคาอัตราการกรองไต ≥ 90 Ml./min/1.73m2 
ระยะท่ี 2  มีคาอัตราการกรองไต 60-89 Ml./min/1.73m2 

ระยะท่ี 3  มีคาอัตราการกรองไต 30-59 Ml./min/1.73m2 

ระยะท่ี 4  มีคาอัตราการกรองไต 15-29 Ml./min/1.73m2 

ระยะท่ี 5  มีคาอัตราการกรองไต < 15 Ml./min/1.73m2 

 
จากตาราง 11 ระยะอัตราการกรองไต (eGFR) กลุมเปรียบเทียบ พบวา กอนการทดลอง            

มีระยะอัตราการกรองไต (eGFR) พบวาสวนใหญ อยูใน ระยะท่ี 2 (60-89) มากท่ีสุดรอยละ 66.70 
รองลงมาคือ ระยะท่ี 3 (>90) รอยละ33.30 ภายหลังการทดลอง พบวา มีระยะอัตราการกรองไต
(eGFR) สวนใหญคือมีคาเฉลี่ยระยะท่ี 2 (60-89) มากท่ีสุดรอยละ 83.30 และมีระยะอัตรา             
การกรองไต (eGFR) ระยะท่ี 3 (30-59) นอยท่ีสุดรอยละ 16.7 
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4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) และระดับปริมาณไมโครอัลบูมิน      
ในปสสาวะ (urine microalbumin) กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน 
ภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
 
ตาราง 12  การจําแนกระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน            

ในกลุมทดลอง (n=30) 
 

ระดับ 
น้ําตาลในเลือด (FBS) 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

80-126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 3 10.00 11 40.00 
127-140 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 3 10.00 5 26.70 
141-180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 16 53.30 9 33.30 
    >181 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 8 26.70 0 0.00 

รวม 30 100 30 100 

X  177.83 132.10 
S.D. 53.87 25.18 
MIN 90 72 

MAX 359 179 

หมายเหตุ  ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) 
    80-126  มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาอยูในเกณฑ ดีมาก 
    127-140 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาอยูในเกณฑ ดี 
    141-180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาอยูในเกณฑ พอใช 
     >181  มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาอยูในเกณฑ ใชไมได 
 
จากตาราง 12 พบวากอนการทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) สวนใหญ              

อยูในระดับ 141-180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 53.30 รองลงมาคือมีคาเฉลี่ยมากกวา 180 
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 26.70 ระดับ 80-126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 10.00 และระดับ 
127-140 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 10.00 ตามลําดับ ภายหลังการทดลอง พบวา มีคาเฉลี่ยระดับ
น้ําตาลในเลือด (FBS) สวนใหญอยูในระดับ 80-126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 40.00 ระดับ            
141-180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 33.30 ระดับ 127-140 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 26.70 
ตามลําดับ 
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ตาราง 13  การจําแนกระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) กอนและ

หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ในกลุมทดลอง ในเรื่องตอไปนี้ (n = 30) 
 

เรื่อง 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
150 

mg./L. 
80 

mg./L. 
30 

mg./L. 
10 

mg./L. 
150 

mg./L. 
80 

mg./L. 
30 

mg./L. 
10 

mg./L. 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมโครอัลบูมินในปสสาวะ 
(urine microalbumin) 

21 
(70.00) 

5 
(16.70) 

3 
(10.00) 

1 
(3.30) 

7 
(23.30) 

2 
(6.70) 

13 
(43.30) 

8 
(26.70) 

รวม 30 30 
X  3.53 2.33 

S.D. 0.89 1.15 
MIN 1 1 
MAX 4 4 

หมายเหตุ ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) 
      ระดับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณการรั่วไมโครอัลบูมินนอย 

     ระดับ 30 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณการรั่วไมโครอัลบูมินปานกลาง 
     ระดับ 80 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณการรั่วไมโครอัลบูมินสูง 
    ระดับ 150 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณการรั่วไมโครอัลบูมินสูงมาก 
 
จากตาราง 13 คาปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) กลุมทดลอง 

พบวา กอนการทดลอง สวนใหญอยูในระดับ 150 มิลลิกรัมตอลิตร มากท่ีสุดรอยละ 70 ระดับปริมาณ
โปรตีนในปสสาวะ 80 มิลลิกรัมตอลิตร รอยละ 16.70 ระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะ 30 มิลลิกรัม
ตอลิตร รอยละ 10.00 และระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะ 10 มิลลิกรัมตอลิตร นอยท่ีสุดรอยละ 
3.30 หลังการทดลอง พบวา มีคาระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะสวนใหญอยูในระดับเพ่ิมข้ึน 30
มิลลิกรัมตอลิตร รอยละ 43.30 รองลงมาอยูในระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะ 10 มิลลิกรัมตอลิตร 
รอยละ 26.70 สวนระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะ 150 มิลลิกรัมตอลิตร ลดลงมารอยละ 23.30 
และระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะ 80 มิลลิกรัมตอลิตร ลดลงรอยละ 6.70 ตามลําดับ 
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ตาราง 14  การจําแนกระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน             

ในกลุมเปรียบเทียบ (n=30) 
 

ระดับ 
น้ําตาลในเลือด (FBS) 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

80-126 11 36.70 2 6.70 
127-140 4 13.30 2 6.70 
141-180 12 40.00 16 53.30 

>181 3 10.00 10 33.30 
รวม 30 100 30 100 

X  147.90 186.33 
S.D. 46.17 64.26 
MIN 71 107 

MAX 287 376 

หมายเหตุ  ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) 
    80-126  มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาอยูในเกณฑ ดีมาก 
     127-140 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาอยูในเกณฑ ดี 
   141-180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาอยูในเกณฑ พอใช 
     >181  มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาอยูในเกณฑ ใชไมได 

 
จากตาราง 14 พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) สวนใหญ           

อยูในระดับ 141-180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 40.00 รองลงมาคือมีคาเฉลี่ยมากกวา 80-126 
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 36.70 ระดับ 127-140 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 13.30 และระดับ
มากกวา 181 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 10.00 ตามลําดับ ภายหลังการทดลองพบวา มีคาเฉลี่ย
ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) สวนใหญอยูในระดับ 141-180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 53.30 ระดับ
มากกวา 181 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 33.30 ระดับ 80-126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 6.70 
และระดับ 127-140 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร รอยละ 6.70 ตามลําดับ 
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ตาราง 15  การจําแนกระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) กอนและ   

หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมเปรียบเทียบ (n=30) 
 

เรื่อง 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
150 

mg./L. 
80 

mg./L. 
30 

mg./L. 
10 

mg./L. 
150 

mg./L. 
80 

mg./L. 
30 

mg./L. 
10 

mg./L. 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมโครอัลบูมินในปสสาวะ 
(Urine Microalbumin) 

16 
(53.30) 

5 
(16.70) 

9 
(30.00) 

0 
(0.00) 

20 
(66.70) 

3 
(10.00) 

7 
(23.30) 

0 
(0.00) 

รวม 30 30 
X  3.32 3.43 

S.D. 0.89 0.85 
MIN 2 2 
MAX 4 4 

หมายเหตุ  ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) 
     ระดับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณการรั่วไมโครอัลบูมินนอย 

    ระดับ 30 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณการรั่วไมโครอัลบูมินปานกลาง 
    ระดับ 80 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณการรั่วไมโครอัลบูมินสูง 
    ระดับ 150 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณการรั่วไมโครอัลบูมินสูงมาก 

 
จากตาราง 15 คาระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะ กลุมเปรียบเทียบ พบวา กอนการทดลอง    

สวนใหญอยูในระดับ 150 มิลลิกรัมตอลิตร มากท่ีสุดรอยละ 53.30 รองลงมาอยูใน 30 มิลลิกรัม     
ตอลิตร รอยละ 30.00 และ 80 มิลลิกรัมตอลิตร นอยท่ีสุดรอยละ 16.70 หลังการทดลองพบวา       
มีคาปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) สวนใหญอยูในระดับ 150 มิลลิกรัม
ตอลิตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 66.70 รองลงมา 30 มิลลิกรัมตอลิตร รอยละ 23.30 และ 80 มิลลิกรัมตอลิตร 
ลดลงเปนรอยละ 10.00 
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4.5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุม
ทดลอง ในเร่ืองตอไปนี้ 
 
ตาราง 16  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูของโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต

ภายในกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

ความรู 
เก่ียวกับภาวะแทรกซอนทางไต 

n X  S.D. t p-value 

     กอนการทดลอง 30 9.80 2.10 
6.8 0.000* 

     หลังการทดลอง 30 12.10 1.37 

*p<0.05 
 
จากตาราง 16 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูของโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะ         

แทรกซอนทางไตภายในกลุมทดลอง พบวา กอนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 9.80 การทดลอง           
มีคะแนนเฉลี่ย 12.10 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนและหลังการทดลอง พบวา คะแนนความรู
ของโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ตาราง 17  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต ภายในกลุม

ทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

การรับรูความรุนแรง 
ของภาวะแทรกซอนทางไต 

n X  S.D. t p-value 

     กอนการทดลอง 30 16.80 1.90 
15.42 0.000* 

     หลังการทดลอง 30 21.13 1.00 

*p<0.05 
 

จากตาราง 17 เม่ือการเปรียบเทียบ คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอน   
ทางไตภายในกลุมทดลอง พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย 16.80 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
21.13 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู กอนและหลังการทดลอง พบวาคะแนนเฉลี่ยความรู          
ของโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตาราง 18  การเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต              

ภายในกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

การรับรูโอกาสเสี่ยง 
ของภาวะแทรกซอนทางไต 

n X  S.D. t p-value 

     กอนการทดลอง 30 18.56 2.76 
12.94 0.000* 

     หลังการทดลอง 30 24.00 0.78 

*p<0.05 
 

จากตาราง 18 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอน           
ทางไตภายในกลุมทดลอง พบวา กอนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 18.56 หลังการทดลอง               
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 24.00 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย กอนและหลังการทดลอง พบวาคะแนน
เฉลี่ยระดับการการรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ตาราง 19  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรม            

การดูแลตนเอง ในการปองกันภาวะแทรกซอนทางไต ภายในกลุมทดลองกอนการทดลอง
และหลังการทดลอง 

 

ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 
ตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

n X  S.D. t p-value 

     กอนการทดลอง 30 12.46 2.04 
23.18 0.000* 

     หลังการทดลอง 30 23.26 2.03 

*p<0.05 
 
จากตาราง 19 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเอง             

ตอพฤติกรรมการดูแลในการปอง กันภาวะแทรกซอนทางไต  พบวา  ภายในกลุ มทดลอง                  
กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 12.46 หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ย 23.26 กอนและหลังการทดลอง 
พบวา คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลในการปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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ตาราง 20  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง              

ตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการปองกันภาวะแทรกซอนทางไต ภายในกลุมทดลอง 
กอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
ตอบสนองตอพฤติกรรม 

n X  S.D. t p-value 

     กอนการทดลอง 30 16.76 3.54 
11.55 0.000* 

     หลังการทดลอง 30 22.40 3.04 

*p<0.05 
 
จากตาราง  20  เ ม่ือ เปรี ยบ เ ทียบคะแนนเฉลี่ ย  ความคาดหวั ง ในประสิทธิ ผล                   

ของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตภายใน                 
กลุมทดลอง พบวา กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 16.76 หลังการทดลองคาเฉลี่ยคะแนน 22.40 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  
 
ตาราง  21  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวานเ พ่ือปองกัน

ภาวะแทรกซอนทางไต ภายในกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

การปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวาน n X  S.D. t p-value 

การรับประทานอาหาร      
     กอนการทดลอง 30 31.83 2.10 

25.16 0.000* 
     หลังการทดลอง 30 50.43 3.14 
การออกกําลังกาย      
     กอนการทดลอง 30 18.23 5.11 

9.5 0.000* 
     หลังการทดลอง 30 24.53 2.28 
การรับประทานยา      
     กอนการทดลอง 30 26.93 5.53 

7.30 0.000* 
     หลังการทดลอง 30 32.36 1.88 

*p<0.05 
จาตาราง 21 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวในเรื่องการรับประทานอาหาร 

พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน 31.83 หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน 50.43                   
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ                
ทางสถิติท่ี .05 
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เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวในเรื่องการออกกําลังกาย พบวา กอนการ
ทดลอง มีคาเฉลี่ยคะแนน 18.23 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 24.53 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
คะแนนกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

เ ม่ือ เปรียบเ ทียบคะแนนเฉลี่ ยการปฏิบัติ ตั ว ใน เรื่ องการรับประทานยา พบว า                  
กอนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 26.93 หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน 32.36 คะแนน            
เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนน กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ตาราง 22  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม จากอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานภายในกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

n X  S.D. t p-value 

     กอนการทดลอง 30 24.30 5.44 
8.5 0.000* 

     หลังการทดลอง 30 33.06 2.94 

*p<0.05 
 

จากตาราง  22  เ ม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม                  
จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย  24.30                      
หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 32.86 เ ม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวา                  
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

4.6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต (eGFR) หลังการทดลองของผูปวย
เบาหวาน ภายในกลุมทดลอง 
 
ตาราง 23  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต (eGFR) ภายในกลุมทดลอง กอนการ

ทดลองและหลังการทดลอง 
 

ระยะอัตราการกรองไต 
(eGFR) 

n X  S.D. t p-value 

     กอนการทดลอง 30 82.05 15.94 
6.47 0.000* 

     หลังการทดลอง 30 94.31 14.16 

*p<0.05 
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จากตาราง 23 เ ม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต (eGFR) พบวา                 
กอนการทดอลงมีคาเฉลี่ย 82.05 หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 94.31 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะ
อัตราการกรองไต (eGFR) หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

4.7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) และคาเฉลี่ยระดับปริมาณ     
ไมโครอัลบูมินในปสสาวะ(Urine Microalbumin) หลังการทดลองของผูปวย
เบาหวาน ภายในกลุมทดลอง ในเร่ืองตอไปนี้ 
 
ตาราง 24  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ภายในกลุมทดลอง กอนการทดลอง

และหลังการทดลอง 
 

ระดับน้ําตาลในเลือด(FBS) n X  S.D. t p-value 

     กอนการทดลอง 30 177.83 53.87 
4.43 0.000* 

     หลังการทดลอง 30 132.10 25.18 

*p<0.05 
 

จากตาราง 24 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) กอนการทดลอง             
มีคาเฉลี่ย 177.83 หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 132.10 เม่ือเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง พบวา
มีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) หลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ตาราง 25  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) 

ภายในกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ
(Urine Microalbumin) 

n X  S.D. t p-value 

     กอนการทดลอง 30 3.53 0.89 
6.0 0.000* 

     หลังการทดลอง 30 2.33 1.15 

*p<0.05 
 

จากตาราง 25 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ
(Urine Microalbumin) กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย  3.53  หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย  2.33                   
เ ม่ือเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง พบวาคาเฉลี่ยระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะ                  
(Urine Microalbumin) หลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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4.8 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ระหวาง             
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ในเร่ืองตอไปนี้ 
 
ตาราง 26  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับภาวะแทรกซอนทางไต หลังการทดลองของ

ผูปวยเบาหวาน ระหวาง กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  
 

ความรู 
เก่ียวกับภาวะแทรกซอนทางไต 

n X  S.D. t p-value 

     กลุมทดลอง 30 12.10 1.37 
5.12 0.001* 

     กลุมเปรียบเทียบ 30 9.80 2.04 

*p<0.05 
 

จากตาราง 26 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับภาวะแทรกซอนทางไต 
ผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง       
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
 
ตาราง 27  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต                 

หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ระหวาง กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  
 

การรับรูความรุนแรง 
ของภาวะแทรกซอนทางไต 

n X  S.D. t p-value 

     กลุมทดลอง 30 21.13 1.00 
13.48 0.012* 

     กลุมเปรียบเทียบ 30 16.30 1.68 

*p<0.05 
 

จากตาราง  27  พบวา  เ ม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ยการรับรู ความรุนแรงของ
ภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวา
ผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  
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ตาราง 28  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงภาวะแทรกซอนทางไต หลังการทดลอง

ของผูปวยเบาหวาน ระหวาง กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  
 

การรับรูโอกาสเสี่ยง 
ของภาวะแทรกซอนทางไต 

n X  S.D. t p-value 

     กลุมทดลอง 30 24.00 0.78 
9.39 0.000* 

     กลุมเปรียบเทียบ 30 18.13 3.32 

*p<0.05 
 

จากตาราง 28 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงภาวะแทรกซอน               
ทางไตของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวาน
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

 
ตาราง 29  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรม             

การดูแลตนเอง  หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ระหวาง กลุมทดลองและ              
กลุมเปรียบเทียบ  

 

ความคาดหวังในความสามารถ 
ของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

n X  S.D. t p-value 

     กลุมทดลอง 30 23.26 2.03 
7.96 0.000* 

     กลุมเปรียบเทียบ 30 17.93 3.05 

*p<0.05 
 

จากตาราง 29 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถ                 
ของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ                
หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบ                   
อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

101 
 
ตาราง 30  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง หลังการ

ทดลองของผูปวยเบาหวาน ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  

 
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ

ตอบสนอง 
n X  S.D. t p-value 

     กลุมทดลอง 30 22.40 3.04 
4.37 0.034* 

     กลุมเปรียบเทียบ 30 19.33 2.33 

*p<0.05 
 

จากตาราง 30 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความคาดหวังในตอประสิทธิผล               
ของการตอบสนองพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบ                   
อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
 
ตาราง 31  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัว หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ระหวาง 

กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  

 
การปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวาน 
ในเรื่องการรับประทานอาหาร 

n X  S.D. t p-value 

การรับประทานอาหาร      
     กลุมทดลอง 30 50.43 3.14 

30.24 0.000* 
     กลุมเปรียบเทียบ 30 32.53 0.77 
การออกกําลังกาย      
     กลุมทดลอง 30 24.53 2.28 

6.47 0.019* 
     กลุมเปรียบเทียบ 30 19.53 3.55 
การรับประทานยา      
     กลุมทดลอง 30 32.36 3.36 

4.26 0.017* 
     กลุมเปรียบเทียบ 30 27.40 5.41 

*p<0.05 
จากตาราง 31 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวาน             

ดานการรับประทานอาหารของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 
พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
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เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวาน ดานการออกกําลังกาย            
ของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวา ผูปวยเบาหวาน                
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวาน ดานการรับประทานยา   
ของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวา ผูปวยเบาหวาน                
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
 
ตาราง 32  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแรงสนับสนุนทางสังคมจากอาสาธารณสุขประจําหมูบาน           

หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ระหวาง กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม  
จากอาสาธารณสุขประจําหมูบาน 

n X  S.D. t p-value 

     กลุมทดลอง 30  29.06 3.84 
7.03 0.003* 

     กลุมเปรียบเทียบ 30 20.60 5.35 

*p<0.05 
 

จากตาราง  32  พบว า  เ ม่ื อ เปรี ยบ เ ทียบคะแนนเฉลี่ ยของผู ป ว ย เบาหวานใน                         
เรื่องแรงสนับสนุนทางสังคม จากอาสาธารณสุขประจําหมูบานของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง                
และกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย สูงกวา              
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

 
ตาราง 33  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต (eGFR)  หลังการทดลองของผูปวย

เบาหวาน ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  
 

ระยะ 
อัตราการกรองไต (eGFR) 

n X  S.D. t p-value 

     กลุมทดลอง 30 94.31 14.16 
6.39 0.019* 

     กลุมเปรียบเทียบ 30 73.55 10.73 

*p<0.05 
จากตาราง 33 หลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยมีระยะอัตราการกรองไต 

(eGFR) 94.31 กลุมเปรียบเทียบคาเฉลี่ยมีระยะอัตราการกรองไต (eGFR) 73.55 หลังการทดลอง 
พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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4.9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) และคาเฉลี่ยระดับปริมาณ       
ไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) ของผูปวยเบาหวานหลังการทดลอง                
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
 
ตาราง 34  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน 

ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  
 

ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) n X  S.D. t p-value 

     กลุมทดลอง 30 132.10 25.18 
4.30 0.001 

     กลุมเปรียบเทียบ 30 186.33 64.26 

*p<0.05 
 

จากตาราง 34 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) กลุมทดลอง               
มีคาเฉลี่ย 132.10 กลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ย 186.33 หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวาน          
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 
ตาราง 35  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) 

หลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ระหวาง กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  

 
ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ

(Urine Microalbumin) 
n X  S.D. t p-value 

     กลุมทดลอง 30 2.33 1.15 
11.12 0.003* 

     กลุมเปรียบเทียบ 30 3.43 0.85 

*p<0.05 
 

จากตาราง 35 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ
(Urine Microalbumin) กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 2.33 และกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ย 3.43                
หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง(quasi-experimentalresearch) มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทาง
สังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี2กลุมตัวอยางท้ังหมด 
60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 30 คน กลุมทดลองไดรับกิจกรรมใน
โปรแกรมสุขศึกษาประกอบดวยการบรรยายประกอบสื่อ การสาธิต การเสนอตัวแบบ การแนะนํา 
การปฏิบัติ การประชุมกลุมและการเยี่ยมบาน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คํานวณหา
รอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยโดย
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1การเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ย กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวานในกลุม
ทดลองในเรื่องตอไปนี้ 

1)ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตเม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลอง พบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 โดยกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง 

2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลอง พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ.05 โดยกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง 

3) การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลอง พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ.05 โดยกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง 

4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุม
ทดลอง พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 โดยกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
กอนการทดลอง 

5)ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวานเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายใน
กลุมทดลอง พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05โดยกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากอนการทดลอง 
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6)การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตในเรื่อง
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการรับประทานยา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอน
และหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลองท้ัง3เรื่อง พบวาโดยกลุมทดลองมีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง 

7) แรงสนับสนุนทางสังคม จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเ ม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวาน ภายในกลุมทดลอง พบวามี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 โดยกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกวากอนการ
ทดลอง 

5.1.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต(eGFR) กอนและหลังการทดลองของ
ผูปวยเบาหวานในกลุมทดลอง เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองของผูปวย
เบาหวาน ภายในกลุมทดลอง พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05โดยกลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยระยะคาอัตราการกรองไต(eGFR) สูงกวากอนการทดลอง 

5.1.3การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการตรวจ ของผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองกอนและหลัง
การทดลองของผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองในเรื่องตอไปนี้ 

1)ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)เม่ือเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลองของผูปวย
เบาหวานในกลุมทดลองพบวากลุมทดลองมีคาระดับน้ําตาลในเลือด(FBS)ลดลงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05  

2)ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin)เม่ือเปรียบเทียบ
กอนและหลังการทดลองของผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองพบวากลุมทดลองมีคาระดับปริมาณไม
โครอัลบูมินในปสสาวะ (UrineMicroalbumin)ลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 

5.1.4การเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองของผูปวย ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบในเรื่องตอไปนี้ 

1)ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตเม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับภาวะแทรกซอนทางไต ผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญท่ี .05 

2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการ
รับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญท่ี .05 

3) การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการ
รับรูโอกาสเสี่ยงภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการ
ทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี 
.05 
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4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

5)ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความคาดหวังในตอประสิทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวาน
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตในเรื่อง
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการรับประทานยา  

(1) ดานการรับประทานอาหาร เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวของ
ผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

(2) ดานการออกกําลังกาย เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวของผูปวย
เบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

(3)ดานการรับประทานยา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวของผูปวย
เบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

7)แรงสนับสนุนทางสังคม จากการสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการ
ทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี 
.05 

5.1.5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต(eGFR)หลังการทดลองของผูปวย 
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต(eGFR) 
ของผูปวยเบาหวานกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานกลุม
ทดลองมีเฉลี่ยระยะคาอัตราการกรองไตสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

5.1.6การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการตรวจ หลังการทดลองของผูปวย ระหวางกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบในเรื่องตอไปนี้ 

1) ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด 
(FBS)หลังการทดลองของผูปวย ระหวางกลุมทดลองพบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด 
(FBS)ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ และเม่ือทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางผูปวยท้ังสอง
กลุม พบวา ผูปวยกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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2) ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) เม่ือเปรียบเทียบ
ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin)หลังการทดลองของผูปวย ระหวาง
กลุมทดลองพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับปริมาณไมโครอัลบู มินในปสสาวะ (Urine 
Microalbumin) ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ และเม่ือทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
ผูปวยท้ังสองกลุม พบวา ผูปวยกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย ระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine 
Microalbumin) ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปผลการศึกษาโปรแกรมสุขศึกษาท่ีไดประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค
และการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 
2พบวา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบในการใชระยะเวลา
การทดลอง 12 สัปดาห กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงในดาน ความรูเก่ียวกับภาวะแทรกซอนทางไต
การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตการรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไตความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
ตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองการปฏิบั ติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตในเรื่อง การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการรับประทานยาแรง
สนับสนุนทางสังคม จากการสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานระยะอัตรการกรอง
ไต(eGFR) เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวาน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนหลัง
การทดลอง กลุมทดลองลงมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.05และ
คะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 รวมท้ังกลุม
ทดลองมีผลการตรวจคาระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) และคาระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ 
(Urine Microalbumin)ลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.05 และลดลงกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
  

5.2 อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตใชทฤษฏีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและ
การสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีอภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัยไดดังนี ้

5.2.1 สมมติฐานขอท่ี 1.4.1ภายหลังการทดลอง โดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษา 
กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1)ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตจากการวิจัยพบวา
ภายหลังการทดลองผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและสูงกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษามีผลตอความรูเรื่อง
โรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของชูชาติ แสงเจริญ 
(2553) ไดศึกษา ผลของกระบวนการกลุมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยเบาหวาน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ รูปแบบการวิจัยเปนแบบก่ึงทดลอง โดยการคัดเลือดแบบเฉพาะเจาะจงกลุมตัวอยาง 
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ท้ังหมด 64 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 32 คน โดยใชแนวคิด
กระบวนการกลุมในการเปลี่ยนแปลงระดับความรู การปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวาน 
อําเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ีเปน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองการ
เปลี่ยนแปลงระดับความรู การปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05และสอดคลองกับการศึกษาของ Maxwell (1992)ไดศึกษา
ผลของแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุมและสื่อประกอบการเรียนรูเรื่องโรคเบาหวานตอการควบคุม
การเผาผลาญพลังงานโดยการใชโปรแกรมการเรียนรูและแรงสนับสนุนทางสังคมแกผูปวย
โรคเบาหวาน จํานวน 204 คน ซ่ึงแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมควบคุมมีการเรียนรู
เพียงอยางเดียว สวนกลุมทดลองมีการเรียนรูรวมกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุม 8อยาง
ใชเวลาในการติดตามผล 7เดือน ผลการทดลองพบวากลุมทดลอง มีความรูเรื่องโรคเบาหวานดีข้ึน
ดีกวากลุมควบคุม 

2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไต จากการวิจัย พบวาภายหลังการ
ผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษามีผลตอการรับรูความรุนแรงของ
ภาวะแทรกซอนทางไตซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ไพโรจน ชมชู (2552) ไดศึกษาโปรแกรมสุข
ศึกษาในการดูแลผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินในชุมชนเขตเมือง ของสถานีอนามัยบางเขนหมู7 
ตําบลบางเขน จังหวัดนนทบุรี เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง 
กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลง ดานการรับรูความรุนแรงของโรค ดีข้ึนกวากอนการทดลองและดีกวา
กลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)  

3) การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต จากการวิจัย พบวาภายหลังการ
ทดลองผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษามีผลตอการรับรูโอกาสเสี่ยง
ของภาวะแทรกซอนทางไตซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจันทิมา เนียมโภคะ(2552) ไดศึกษา 
โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือด การวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากสมาชิกครอบครัวในการดูแล เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร 
การออกกําลังกาย การรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลเทาและสุขอนามัยท่ัวไป โดย
แบงกลุมตัวอยางเปน กลุมทดลอง 38 คนและกลุมเปรียบเทียบ 40คน ในอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระยะในการศึกษา8สัปดาหแบงเปนระยะในการทดลอง 4สัปดาหและระยะ
ติดตามผล 4สัปดาหผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองและระยะติดตามผล กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
การรับรูโอกาสเสี่ยง สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value<.016) เม่ือ
เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบวา หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย การรับรูโอกาสเสี่ยง สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-
value<.016) 
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4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันภาวะแทรกซอนทางไต
จากการวิจัย พบวาภายหลังการทดลองผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอน
การทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา
มีผลตอความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของศันสนีย เหมือนประโคน(2553) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการสอนเนนการสราง
แรงจูงใจรวมมีผูดูแลในการสนับสนุนทางสังคมตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภาวะแทรกซอน
ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย รูปแบบเปนการวิจัยก่ึงทดลองโดยใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 76 คน โดยการสุมตัวอยางตามเกณฑท่ีกําหนด เปนกลุมทดลอง 38 คนและกลุม
เปรียบเทียบ 38 คน โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการสอนเนนการสรางแรงจูงใจ ในดานความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง ในการลดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ใชเวลาทดลอง12 
สัปดาห ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในดาน ความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเอง มีคาเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี(p-value< 0.001) 

5)ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองจาก
การวิจัย พบวาภายหลังการทดลองผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการ
ทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษามี
ผลตอความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของณิภารัตน บุญกุล (2552) ไดศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจเ พ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน กลุม
ตัวอยางท้ังหมด 60คนแบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 30คน โดยใชโปรแกรม
สุขศึกษาผลการทดลอง พบวาหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานสูงความคาดหวังใน
ความสามารถขอตนเองความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิต
สูงโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p-
value<0.001)  

6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
(1) ดานการรับประทานอาหาร จากการวิจัย พบวาภายหลังการทดลอง ผูปวย

เบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญท่ี.05แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มีผลตอการปฏิบัติตัวดานการรับประทาน
อาหารซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สหรัฐ หม่ืนแกวคราม(2556) ไดศึกษา ผลของโปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนโรคไตในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2กรณีศึกษาท่ี
โรงพยาบาลบานผือ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานีการศึกษาเปนแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดย
การใชกลุมตัวอยาง จํานวน 64 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 32 คน และกลุมเปรียบ 32 คน
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนดานการปฏิบัติเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน
โรคไตจากโรคเบาหวานในดานการควบคุมอาหาร มีคาเฉลี่ยมากกวากอน 
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การทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พฤติกรรมการปองกัน
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.005)   

(2) ดานการออกกําลังกาย จากการวิจัย พบวาภายหลังการทดลองผูปวย
เบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญท่ี.05แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มีผลตอการปฏิบัติตัวดานการออกกําลังกายซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของกัญยาสุยะม่ัง(2551)ไดศึกษาผลของโปรแกรมสรางเสริมแรงจูงใจในการ
ออกกําลังกายตอระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบ
เชิงทดลอง ท่ีมีการออกแบบโดยมีการสุมเขากลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 15 ราย เปน
ระยะเวลา 6เดือน ผลการวิจัยสรุปไดวาระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลองภายหลังการไดรับการ
สรางเสริมแรงจูงใจในการออกกําลังกายตํ่ากวากอนไดรับโปรแกรมสรางเสริมแรงจูงใจในการออก
กําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.1 ระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรม
สรางเสริมแรงจูงใจในการออกกําลังกายต่ํากวากลุมควบคุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.1 

(3)ดานการรับประทานยา จากการวิจัย พบวาภายหลังการทดลอง ผูปวย
เบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญท่ี.05แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มีผลตอการปฏิบัติตัวดานการรับประทานยาซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของทัศนวรรณ พลอุทัย (2555) ไดศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองในผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
กรณีศึกษาในตําบลหวยเก้ิง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกัน
โรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูสูงอายุ เปนการวิจัย
แบบก่ึงทดลอง กลุมตัวอยางท้ังหมด 70 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 
35 คน ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในเรื่อง การ
รับประทานยา สูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05  

7)แรงสนับสนุนทางสังคมจากการสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานจากการวิจัยพบวาภายหลังการทดลองผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวา
กอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุข
ศึกษา มีผลตอการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวัลลยาทองนอย(2554) 
ไดศึกษาการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ รวมกับแรงสนับสนุนทางดานสังคม ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือปองกันของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน การศึกษาเปนแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยการใชกลุมตัวอยาง จํานวน 74 คน 
โดยแบงเปนกลุมทดลอง 37 คน และกลุมเปรียบ 37 คนผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง กลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ในดานการสนับสนุนทางสังคม 
มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีอยางมีนัยสําคัญสถิติ(p<0.001)และ
สอดคลองกับการศึกษาของWang,Wang&Lin (1998) ไดศึกษาผลของพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
และแรงสนับสนุนทางสังคมตอการควบคุมโรคของผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินท่ีไดรับการ
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วินิจฉัยใหมจํานวน130 ราย พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซี(HbA1C)สอดคลองกับการศึกษาของWang&Fensky(1996)ท่ีไดศึกษาการ
สนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือนท่ีมีผลกระทบตอการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง
อินซูลิน ซ่ึงศึกษาถึงความสัมพันธแรงสนับสนุนทางการดูแลตนเองท่ีจําเปนในตนเองท่ัวไปและการ
ดูแลตนเองท่ีจําเปนตอปญหาทาดานสุขภาพพฤติกรรมการดูแลตนเอง ผลการศึกษาพบวา มีความ
แตกตางระหวางกลุมท่ีไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือนกลุมท่ีไมไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคม ซ่ึงผูปวยท่ีไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนจะไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัวเพ่ิมข้ึน  

5.2.2สมมติฐานขอท่ี1.4.2ภายหลังการทดลองโดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษา กลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต(eGFR)สูงกวากอนการทดลอง จากการวิจัยพบวาภายหลัง
การทดลองผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระยะอัตราการกรองไต(eGFR) สูงกวากอนการ
ทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มี
ผลตอระยะอัตราการกรองไต(eGFR)   

5.2.3สมมติฐานขอท่ี1.4.3ภายหลังการทดลองโดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษา กลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยผลการตรวจ ลดลงกวากอนการทดลอง สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1) คาระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)จากการวิจัย พบวาภายหลังการทดลองผูปวย
เบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) สูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มีผลตอคาระดับน้ําตาลใน
เลือด (FBS)ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของไพโรจน ชมชู (2552) ไดศึกษาโปรแกรมสุขศึกษาในการ
ดูแลผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินในชุมชนเขตเมือง ของสถานีอนามัยบางเขนหมู7 ตําบลบางเขน 
จังหวัดนนทบุรี เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
การเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจในการปองกันโรค ตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน
ข้ึนกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) นอกจากนี้ยัง
พบวาระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลองลดลงกวากอนการทดลองและนอยกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และสอดคลองกับการศึกษาของกอบกุล พันธุรัตนอิสระ (2551) 
ไดศึกษาผลการปรับรูปแบบบริการรวมกับการใชแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินโรงพยาบาลปะคําจังหวัดบุรีรัมย กลุมทดลอง30 คน ผล
การศึกษา พบวาคาระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดน้ํางดอาหารกอนการทดลองไมแตกตางกัน หลังการ
ทดลองคาระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดน้ํางดอาหารลดลงกวากอนการทดลองการทดลองและลดลง
มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.01) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อังคณา 
อ้ึงปติมานะ (2554) ไดศึกษาการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในกลุมเสี่ยงโดยยึดชุมชนเปนฐาน
และการประยุกตใชทฤษฎีแรงจงใจเพ่ือปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมการวิจัยเปนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อ
รังโดยยึดชุมชนเปนฐานและการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ35-59 ป บานดอนเขียงตําบลคําแมดอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 
กลุมตัวอยางท่ีศึกษาประกอบดวยกลุมเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรังจํานวน40 คน ระยะเวลาดําเนินการ 
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12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value 
< 0.001)  

2) คาระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin)จากการวิจัย 
พบวาภายหลังการทดลองผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับปริมาณไมโครอัลบูมินใน
ปสสาวะ(UrineMicroalbumin)สูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ท่ี.05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มีผลตอคาระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ 
(Urine Microalbumin)จากการศึกษาของ กัณหา หลอยนตและมณฑล มายูร (2551) ศึกษาความ
ชุกของภาวะ microalbuminuriaในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี2ในจังหวัดลําปาง โดยการศึกษาในกลุม
ผูปวยเบาหวานท่ีแผนกผูปวยนอก จํานวน 270 คน โดยใชแถบตรวจปสสาวะผูปวยท่ีไดผลตรวจเปน
ลบจึงนํามาหาmicroalbumin&creatinineโดยใชเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ และนําผลการตรวจ
ของท้ัง 2 รายการมาหาurine albumintocreatinine ratio จากการศึกษาความชุกของภาวะ 
microalbuminuria เทากับ24.8%ปกติ 66%และovert nephropathy 9%และพบวา การควบคุม
ระดับ FBSและคาฮีโมโกลบินเอวันซี(HbA1C) ยังไมดีพอในทุกกลุม สรุปไดวา ประโยชนของการตรวจ
microalbuminuriaแมพบalbumin ในปสสาวะนอยแตก็แสดงถึงความผิดปกติในระยะเริ่มตนของ
โรคไตไดและเปนตัวบงชี้ท่ีสามารถใชบงบอกถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรคไตแทรกซอนไดตั้งแตตน
(earlydetection)มีความจําเพาะตอการตรวจหาภาวะแทรกซอนทางไตไดสูง 

5.2.4สมมติฐานขอท่ี 1.4.4ภายหลังการทดลอง โดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษากลุม
ทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1)ความรูเรื่องโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตเม่ือทดสอบหาความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางผูปวยกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวา
ผูปวยเบาหวานกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05โดย
โปรแกรมสุขศึกษานี้ได มีการแนะนําความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสาเหตุ อาการ การปองกัน การ
รักษาและการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต ท่ีอาจจะเกิด จาก
การพฤติกรรมการปฏิบัติตัวท่ีไมถูกตองทางดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการ
รับประทานยา เพ่ือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวานซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
จันทิมา เนียมโภคะ(2552) ไดศึกษา โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี
2 ท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยแบงกลุมตัวอยางเปน กลุม
ทดลอง 38 คนและกลุมเปรียบเทียบ 40 คน ใน อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะใน
การศึกษา 8สัปดาห  แบงเปนระยะในการทดลอง 4 สัปดาหและระยะติดตามผล 4 สัปดาห 
ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูโรคเบาหวาน 
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value<.016)เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบ พบวา หลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู
โรคเบาหวาน สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value<.016) 

 
2) การรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตเม่ือทดสอบหาความแตกตางของ

คะแนนเฉลี่ยระหวางผูปวยกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง พบวาผูปวยเบาหวาน
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กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี .05โดยโปรแกรมสุขศึกษานี้ 
เชิญผูท่ีปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองและการชมตัวแบบดานลบจากวิดีทัศน เพ่ือใหเห็น
ถึงความรุนแรง เกิดความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพตนเองตนเองไดดีมานานโดยไมเกิด
ภาวะแทรกซอน ในการถายทอดประสบการณของการปฏิบัติตน ตั้งแตอาการปวยเริ่มแรกจนถึง
อาการปวยปจจุบัน และเปดโอกาสใหซักถาม โดยการเลาประสบการณและแลกเปลี่ยนเพ่ือใหกลุม
ผูปวยเกิดความตระหนักในการรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของสหรัฐหม่ืนแกวคราม(2556)ไดศึกษา ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนโรคไตในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กรณีศึกษาท่ีโรงพยาบาลบานผือ อําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี การศึกษาเปนแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยการใชกลุมตัวอยาง จํานวน 64คน 
โดยแบงเปนกลุมทดลอง 32 คน และกลุมเปรียบ 32คนผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองมี
คาเฉลี่ยคะแนนการรับรูความรุนแรง มีคาเฉลี่ยมากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.005)   

3) การรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไต จากการวิจัย พบวาภายหลังการ
ทดลองเม่ือทดสอบหาความแตกตางของคะแนนระหวางผูปวยท้ังสองกลุม พบวา ผูปวยเบาหวานใน
กลุมทดลองมีคะแนนดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาการเขารวม
โปรแกรม มีผลตอการรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไตโดยโปรแกรมสุขศึกษานี้ไดมี
กิจกรรมการบรรยายประกอบสื่อ พรอมดวยโมเดลตุกตา7สี ท่ีแบงการเกิดภาวะแทรกซอนจาก
โรคเบาหวาน สามารถจําและเขาใจไดงาย เพ่ิมพูนความรู เพ่ิมทักษะในดานการรับประทานอาหาร
โดยใชโมเดลอาหาร ชวยใหสามารถแบงและจําแนกอาหารท่ีเพียงพอในแตละวัน การคํานวณปริมาณ
โซเดียมท่ีเพียงพอในแตละวันจากผลิตภัณฑอาหารจริงดานการออกกําลังกายมีการใหความรูจากนัก
กายภาพบําบัด เพ่ือใหความรูแกการออกกําลังท่ีถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติไดเองท่ีบานดานการ
รับประทาน โดยการอธิบายถึงประโยชนจากวิธีการรับประทานยาท่ีถูกตองโดยไมเกิดภาวะแทรกซอน
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Kim(2011)ไดศึกษาผลของโปรแกรมการลดปจจัยเสี่ยง โดยใชกลยุทธ
พฤติกรรมในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี2 ในประเทศเกาหลี มีกลุมตัวอยาง43 คนศึกษาในผูปวยเบาหวาน
ชนิดท่ี2 ของโรงพยาบาลประเทศเกาหลี โดยใหมีกิจกรรมท้ังหมด 16ครั้ง  บรรยายประกอบดวยการ
ใหความรูผานสื่อCVDใหความรูเก่ียวกับการลดปจจัยเสี่ยง สวนกลุมควบคุม ไดหนังสือเลมเล็ก
เก่ียวกับการดูแลตนเองเรื่องโรคเบาหวานและไดรับCVDผลการศึกษาพบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนแตกตางกับกลุมควบคุม ในเรื่องการรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ(p<0.05) 

4) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันภาวะแทรกซอนทางไต
จากการวิจัย พบวาภายหลังภายหลังการทดลอง เม่ือทดสอบหาความแตกตางของคะแนนระหวาง
ผูปวยท้ังสองกลุม พบวา ผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคะแนนดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรม มีผลตอความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองโดยโปรแกรมสุขศึกษานี้ไดจัดกิจกรรมการประเมินเผชิญปญหา 
โดยการเลาถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตน โดยการกระตุนจากกิจกรรมรวมทํากิจกรรม การ
ใหกําลังใจการแนะนําเนนผลดีในการปฏิบัติตัวในประเมินผลจากการติดตามดูพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ
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ตอเนื่องสมํ่าเสมอมีแนวโนมท่ีดีข้ึนในการพัฒนาพฤติกรรมปองกันภาวะทางไตซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาศันสนีย เหมือนประโคน(2553) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการสอนเนนการสรางแรงจูงใจ
รวมมีผูดูแลในการสนับสนุนทางสังคมตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภาวะแทรกซอนของผูปวย
เบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย รูปแบบเปนการวิจัยก่ึงทดลองโดยใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 76 คน โดยการสุมตัวอยางตามเกณฑท่ีกําหนด เปนกลุมทดลอง 38 คนและกลุมเปรียบเทียบ 
38 คน โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการสอนเนนการสรางแรงจูงใจ ดวยเรื่อง ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง ใชเวลาทดลอง 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีp-
value<0.001 

5)ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองจาก
การวิจัย พบวาภายหลังการทดลองเม่ือทดสอบหาความแตกตางของคะแนนระหวางผูปวยท้ังสองกลุม 
พบวา ผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคะแนนดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรม มีผลตอความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอ
พฤติกรรมโดยโปรแกรมสุขศึกษานี้ไดการเนนผลดีในการปฏิบัติตัวในประเมินผลจากการติดตามดู
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติตอเนื่องสมํ่าเสมอมีแนวโนมท่ีดีข้ึนในการพัฒนาพฤติกรรมปองกันภาวะทางไตใน
จากโรคเบาหวานการดูแลสุขภาพซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของทัศนวรรณ พลอุทัย (2555) ไดศึกษา
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพ่ือ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด กรณีศึกษาในตําบลหวยเก้ิง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี การ
ประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในผูสูงอายุ เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง กลุมตัวอยางท้ังหมด 70 คน แบงออกเปนกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 35 คน ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองกลุมทดลองผูปวยมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในเรื่อง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน สูงกวากอนการ
ทดลองและสูงกวากลุเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  

6) การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตในเรื่อง 
(1) การรับประทานอาหารจากการวิจัย พบวาภายหลังการทดลอง เม่ือทดสอบ

หาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย กลุมทดลองมีคะแนนดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรม มีผลตอการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือ
ปองกันภาวะแทรกซอนทางไตเรื่องการรับประทานอาหารโดยโปรแกรมสุขศึกษานี้ไดใชโมเดลอาหาร 
ชวยใหสามารถแบงจําแนกอาหารท่ีเพียงพอในแตละวันจากผลิตภัณฑอาหารจริงการใหความรู
เก่ียวกับโรคเบาหวาน แนะนํา การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม และอาหารท่ีควรหลีกเลี่ยงการ
เลือกใชน้ํามันในการปรุงอาหารการสนทนากลุมเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูปวยในดานการ
รับประทานอาหาร หากไมสามารถควบคุมไดซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของทัศนวรรณ พลอุทัย 
(2555) ไดศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ในผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดกรณีศึกษาในตําบลหวย
เก้ิง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุน
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ทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูสูงอายุ เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง กลุม
ตัวอยางท้ังหมด 70 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ35คน ผลการทดลอง
พบวา กลุมทดลองผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในดานการรับประทานอาหาร สูงกวากอน
การทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

(2) การออกกําลังกาย จากการวิจัย พบวาภายหลังการทดลอง เม่ือทดสอบหาความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ย กลุมทดลองมีคะแนนดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรม มีผลตอการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตในเรื่องการออกกําลังกายโดยโปรแกรมสุขศึกษานี้การใหความรู ดําเนินการ
โดยนักกายภาพบําบัด โดยการแนะนําและการสาธิตการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวย
เบาหวานเบื้องตนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติเองไดท่ีบานซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจันทิมา เนียม
โภคะ(2552) ไดศึกษาโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือ
ปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัวในการดูแล เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การออกกําลัง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value<.016) เม่ือ
เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบวา หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการออกกําลังกาย สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-
value<.016) 

(3) การรับประทานยา จากการวิจัย พบวาภายหลังการทดลอง เม่ือทดสอบหา
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย กลุมทดลองมีคะแนนดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรม มีผลตอการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตในเรื่องการรับประทานยาโดยโปรแกรมสุขศึกษานี้โดยการใหความรู การ
แนะนําการใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือด ดําเนินการโดยเภสัชกรโดยการอธิบายถึงประโยชนจาก
วิธีการรับประทานยาท่ีถูกตองเพ่ือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนทางไต ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของทัศนวรรณ พลอุทัย (2555) ไดศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
ผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด กรณีศึกษาในตําบลหวย
เก้ิง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุน
ทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูสูงอายุ เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง กลุม
ตัวอยางท้ังหมด 70 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 35 คน ผลการทดลอง
พบวา กลุมทดลองผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดานการรับประทานยา สูงกวากอนการ
ทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  

7)แรงสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวาภายหลัง
การทดลอง เ ม่ือทดสอบหาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย กลุมทดลองมีคะแนนดีกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรม มีผลตอแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําโดยโปรแกรมสุขศึกษานี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 
หมูบานการเยี่ยมบาน โดยใหผูปวยเลาพูดคุยและสอบถามถึงปญหาและใหกําลังใจสําหรับผูปวยท่ีไม
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเก่ียวกับการปฏิบัติตนเองไปเยี่ยมบานเตือนการไปตรวจตามนัดของ
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แพทยและการรับประทานยารักษาโดยเนนการใชการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือกระตุนเตือนซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของรําไพวัลย นาครินทร (2553) ไดศึกษาผลการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือ
ปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภาวะแทรกซอนของผูปวย
โรคเบาหวาน สถานีอนามัยบานโพธิ์นอย อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบการวิจัยเปนแบบ
ก่ึงทดลอง โดยการคัดเลือดแบบเฉพาะเจาะจงกลุมตัวอยางท้ังหมด 80คน แบงออกเปนกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 40 คน กลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมเปนเวลา 12 สัปดาห ภายหลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยน มีความคิดเห็นตอแรงสนับสนุนทางสังคมไปในทางท่ีดีข้ึน
กวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี(p<0.05)และสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศันสนีย เหมือนประโคน(2553)ไดศึกษาผลของโปรแกรมการสอนเนนการสราง
แรงจูงใจรวมมีผูดูแลในการสนับสนุนทางสังคมตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภาวะแทรกซอน
ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย รูปแบบเปนการวิจัยก่ึงทดลองโดยใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 76 คน แบงเปนกลุมทดลอง 38 คนและกลุมเปรียบเทียบ 38 คน โดยกลุมทดลอง
ไดรับโปรแกรมรวมกับมีผูดูแลเปนแรงสนับสนุนในการใหคําแนะนํา กระตุนเตือน ใหกําลังใจ เยี่ยม
บาน ใชเวลาทดลอง 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอแรง
สนับสนุนทางสังคม มีคาเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีp-value< 0.001ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุวรรณ โสพัฒน (2554) ได
ศึกษาผลของการประยุกตใชโปรแกรมสรางแรงจูงใจเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนรวมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมในกลุมผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน ในเขตตําบลแขม อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัด
ศรีสะเกษเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยแบงกลุ มตัวอยางเปนกลุมทดลอง 31คนเปนผูปวย
โรคเบาหวานในตําบลแขมและกลุมเปรียบเทียบเปนผูปวยโรคเบาหวานในตําบลหัวชางจํานวน32คน
ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากอสม.สูงกวากอน
การทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  

5.2.5สมมติฐานขอท่ี1.4.5ภายหลังการทดลอง โดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษากลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยระยะคาอัตราการกรองไต (eGFR) สูงกวากลุมเปรียบเทียบจากการวิจัย ภายหลังการ
การทดลอง เม่ือทดสอบหาความแตกตางของคะแนนระหวางผูปวยท้ังสองกลุม พบวา ผูปวยเบาหวาน
ในกลุมทดลองมีคะแนนดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาการเขา
รวมโปรแกรม มีผลตอ ระยะอัตราการกรองไต(eGFR)ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สหรัฐ หม่ืนแกว
คราม(2556)ไดศึกษา ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนโรคไตใน
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กรณีศึกษาท่ีโรงพยาบาลบานผือ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
การศึกษาเปนแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยการใชกลุมตัวอยาง จํานวน 64 คน โดยแบงเปนกลุม
ทดลอง 32 คน และกลุมเปรียบ 32 คนผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองคาระดับน้ําตาล
(FBS)และคาระดับน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือด(HbA1C) มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลงมากกวากอนการทดลอง 
และลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.005) 

5.2.6สมมติฐานขอท่ี1.4.6ภายหลังการทดลองโดยการประยุกตใชโปรแกรมสุขศึกษากลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยผลการตรวจ ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
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1) คาระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) จากการวิจัยภายหลังการทดลองเม่ือทดสอบหา
ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาการเขารวม
โปรแกรม มีผลตอคาระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของรําไพวัลยนาครินทร 
(2553) ไดศึกษาผลการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวาน สถานีอนามัยบานโพธิ์นอย อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบการวิจัยเปนแบบก่ึงทดลอง โดยการคัดเลือดแบบเฉพาะเจาะจงกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 80 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ40 คน กลุมทดลองไดเขา
รวมกิจกรรมเปนเวลา 12 สัปดาห ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาน
การรับรูแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค การปฏิบัติตนในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดีกวากอนการ
ทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญท่ี (p<0.05) และพบวาระดับน้ําตาลในเลือด 
ภายหลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)สอดคลองกับการศึกษาของChandraY.SujeevS.,& LeonardE.(2008;อางถึงในประจักษ สี
ลาชาติ,2556,หนา46ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูโรคเบาหวาน ความเชื่อโรคเบาหวานและแรง
สนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน มีผลตอการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เปนการศึกษาก่ึงทดลอง ผูวิจัยไดจัดโปรแกรมการใหความรู สราง
ความตระหนัก โดยใชทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเอง หลังจากการเก็บ
ขอมูลหลังการทดลอง ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 130 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการ
ทดลอง พบวาผูปวยเบาหวานมีระดับน้ําตาลในเลือดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)และ
สอดคลองกับการศึกษาของ ทัศนวรรณ พลอุทัย (2555) ไดศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองในผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
กรณีศึกษาในตําบลหวยเก้ิง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี การประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกัน
โรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูสูงอายุ เปนการวิจัย
แบบก่ึงทดลอง กลุมตัวอยางท้ังหมด 70 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 
35 คน ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด(FBS) ลดลงอยูในเกณฑปกติ 
และมีคานอยกวากอนการทดลองและนอยกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 

2)คาระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) จากการวิจัย 
พบวาภายหลังการทดลองเม่ือทดสอบหาความแตกตางของคะแนนระหวางผูปวยท้ังสองกลุม พบวา 
ผูปวยเบาหวานในกลุมทดลองมีคะแนนดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงวาการเขารวมโปรแกรมมีผลตอคาระดับปริมาณไมโครอัลบู มินในปสสาวะ (Urine 
Microalbumin) จากการศึกษาของสาโรจน จิรรุงเรืองวงศ (2551) ไดศึกษาปจจัยและดัชนีชี้วัดท่ีมี
ผลตอภาวะแทรกซอนโรคไตในผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางคือกลุม
ผูปวยเบาหวานท่ีพบภาวะแทรกซอนทางไตและกลุมผูปวยท่ีไมพบภาวะแทรกซอนทางไต โดยศึกษา
ปจจัยเสี่ ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวย เบาหวาน คือ ไขขาวในปสสาวะ
(UrineMicroalbumin)เปนดัชนีชี้วัดในการติดตามผูปวยเบาหวาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
สหรัฐหม่ืนแกวคราม(2556) ได ศึกษา ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเ พ่ือปองกัน
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ภาวะแทรกซอนโรคไตในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2กรณีศึกษาท่ีโรงพยาบาลบานผือ อําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานีการศึกษาเปนแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยการใชกลุมตัวอยาง จํานวน 64 คน 
โดยแบงเปนกลุมทดลอง 32 คน และกลุมเปรียบ 32 คนผลการวิจัยพบวาภายหลังการทดลองมี
คาเฉลี่ยการปฏิบัติเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนโรคไตมีคาเฉลี่ยมากกวากอนการทดลองและมากกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง(p<.005) 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตใชทฤษฏีแรงจูงใจเพ่ือปองกัน
โรคและการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ดาน คือ 

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับจากการวิจัยครั้งนี้ 
1) ควรจัดทําเปนโครงการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ไดมีความรู 

การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน การปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตในดานการ
รับประทานอาหาร ดานการออกกําลังกายและดานการรับประทานยาซ่ึงจะไดตระหนักเห็น
ความสําคัญในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

2)ควรมีการแนะนําความรูเพ่ิมเติมในการรับประทานยาท่ีใชรักษาเบาหวานท่ีถูกตอง
โดยเภสัชกรหรือแพทย รวมท้ังการใชยาสมุนไพรท่ีควบคูโดยการรักษาจากตัวผูปวยเอง เพราะจาก
การรับประทานยาสมุนไพรเอง จะทําใหเกิดผลขางเขียงและผลกระทบท่ีจะเกิดโดยตรงอยางไรตามมา 

3)การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยใหเจาหนาท่ีอาสาสมัครประจําหมูบานท่ีเยี่ยม
บาน เพ่ือใหกําลังใจผูปวย ในการปฏิบัติตัวแนะนําและใหคําปรึกษา ทําใหญาติผูปวยเห็นเขาใจและ
เห็นความสําคัญในการปฏิบัติตอผูปวยเบาหวานท่ีอยูในครอบครัวตนเองมากข้ึน  

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 
1)การวิจัยในครั้งนี้ใชทฤษฏีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมใช

กับโรคเรื้องรังในผูปวยโรคเบาหวานและอาจนําทฤษฏีดังกลาวไปใชกับโรคเรื้อรัง เชน โรคความดัน
โลหิตสูงไดและสามารถนําไปประยุกตใชกับโรคเรื้อรังชนิดอ่ืนๆได 

2) การวิจัยครั้งตอไปควรใชระยะเวลาในการวิจัยเพ่ิมมากข้ึนเปนระยะเวลา6เดือน
และ 1ป ควรทําการศึกษาระดับอัตราการกรองไตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในผูปวยเบาหวานเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตท่ีเกิดจากโรคเบาหวาน 
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เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ (กลุมงานผูปวยนอก-คลินิกเบาหวาน) 
 

ดวยนางสาวเปรมทิพย คงพันธ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการ
สนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 
๒” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บ
ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  
      ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร ๐–๓๘๕๓–๕๔๓๐ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

131 
 
 

 

 
ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/๑๖๖ บัณฑิต วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
      อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 
        ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ (กลุมงานผูปวยนอก-คลินิกท่ัวไป) 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม “ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกัน

โรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอน
ทางไต ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี ๒” 

 
 ดวยนางสาวเปรมทิพย คงพันธ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและการ
สนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 
๒” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของ
ทานเปนหนวยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจาก
ทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

  
      ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร ๐–๓๘๕๓–๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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เลขท่ีแบบสอบถาม................................ID[ ] [ ] 

แบบสอบถาม 
เรื่อง ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎแีรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการสนับสนุน           
ทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

กลุมทดลอง ( ) กอน  ( ) หลัง 

กลุมควบคุม ( ) กอน  ( ) หลัง 

 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิจัยผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใช
ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอน
ทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

แบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 1 ชุดประกอบดวย8 สวนคือ 

สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2แบบทดสอบความรูโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 

สวนท่ี3แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตจาก
โรคเบาหวาน 

สวนท่ี4แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตจาก
โรคเบาหวาน 

สวนท่ี5แบบสอบถามความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 

สวนท่ี6แบบสอบถามความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความเบาหวาน 

 สวนท่ี 7แบบสอบถามเพ่ือใชวัดพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวาน 

  สวนท่ี 8แบบสอบถามการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม 
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สวนท่ี 1แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายหนาคําตอบและเติมคําในชองวาง (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความ

เปนจริง 
1. เพศ (  )  1.ชาย (  )  2. หญิง 
2. อายุ .........ป  3. ระยะการปวยดวยโรคเบาหวาน.......ป  
4. น้ําหนัก......กิโลกรัม 5.สวนสูง.........................เซนติเมตร  

 6. คาดัชนีมวลกาย (BMI)..........กิโลกรัม/เมตร2 
 7. คาระดับน้ําตาล(FBS)..........มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
 8. ระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะ(MUA)..........กรัม/เดซิลิตร 
 9. ระดับอัตราการกรองไต (eGFR)............. 

10. สถานภาพสมรส (  ) 1. โสด  (  ) 2. คู  
     (  )3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 

           11. ระดับการศึกษา 
                (   ) 1.ไมไดรับการศึกษา (  ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
                (   ) 2. ประถมศึกษา  (  ) 5. อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา 
                (   ) 3. มัธยมศึกษาตอนตน (  ) 6. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
 12. อาชีพ 
                (  ) 1. เกษตรกรรม  ( ) 4. คาขาย 
                (  ) 2. รับจาง  (  ) 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(  ) 3. ธุรกิจสวนตัว  (  ) 6. แมบาน/ไมไดประกอบอาชีพ 
 13. ศาสนา 
(  ) 1. พุทธ   (  ) 3. คริสต 
(  ) 2. อิสลาม  (  ) 4. พราหมณ 
             14. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
(  ) 1. ต่ํากวา 5,000 บาท (  ) 3. 10,001 -15,000 บาท 
(  ) 2. 5,000 -10,000 บาท (  ) 4. มากกวา 15,000บาทข้ึนไป 
15. ปจจุบันทานมีโรคประจําตัวอ่ืนนอกจากโรคเบาหวานหรือไม 
                (  ) 1. มี (ระบุ) ....................   (  ) 2. ไมมี 

16.ทานมีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวานหรือไม 
                (  ) 1. มี (ระบุ).................... (  ) 2. ไมมี 

17. ทานรับประทานยาสมุนไพรหรือไม 
(  ) 1. รับประทาน(ระบุ)...... (  ) 2. ไมรับประทาน 

18. ทานมีบุคคลใกลชิดท่ีดูแลทานเม่ือเจ็บปวยหรือไม 
                (  ) 1. มี (ระบุ).................... (  ) 2. ไมมี 
 

 

สําหรับผูวิจัย 
   SEX(  ) 
AGE(  )YE(  ) 
WE(  ) HI(  ) 

BMI(  ) 
FBS(  ) 
MUA(  ) 
(eGFR) 

 
STA(  ) 

 
EDU(  ) 

 
OOC(  ) 

 
 

BUD(  )  
 
 

MON(  )  
 
 
 

P1(  )  
 

P2(  )  
 

P3(  )  
 

P4(  )  
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สวนท่ี2แบบทดสอบความรูของโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 

คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 

ขอ คําถาม 
ใช 

(1) 

ไมใช
(2) 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

1. การเขารับการรักษาโรคเบาหวานไมสมํ่าเสมอมีโอกาสเปนโรค
ไตเรื้อรังได 

  K1(  ) 

2. การตรวจสุขภาพเพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคไตเรื้อรังอยางนอยป
ละครั้งเปนสิ่งจําเปนในผูปวยเบาหวาน 

  K2(  ) 

3. ผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไตแลวควรควบคุม
ระดับน้ําตาลไมเกิน 140 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

  K3(  ) 

4. หากผูปวยเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมเหมาะสม
จะนําไปสูโรคไตเรื้อรังได 

  K4(  ) 

5. ผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไตสามารถชะลอการ
เสื่อมของไตไมใหเสื่อมมากข้ึนได 

  K5(  ) 

6. การรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม เสี่ยงตอการเกิดโรค
ภาวะไตวายจากเบาหวาน 

  K6(  ) 

7. การรับประทานยาเม็ดลูกกลอนสามารถรักษาโรคเบาหวาน
เสี่ยงตอการเปนโรคไตระยะเริ่มตน 

  K7(  ) 

8. ผูปวยเบาหวานท่ีใชยาสมุนไพรหรือรับประทานยาชุดควบคู
กับยาเบาหวานจะเสี่ยงตอโรคไตเรื้อรังมากกวาผูท่ีรับประทาน
ยาเบาหวานเพียงอยางเดียว 

  K8(  ) 

9. ผูปวยเบาหวานทุกรายตองมีโรคไตรวมดวย   K9(  ) 

10. อาการบวมตามแขนขาใบหนาลําตัวเปนอาการบงชี้วาผูปวย
เบาหวานเริ่มมีความผิดปกติทางไต 

  K10(  ) 

11. ผูปวยท่ีเปนเบาหวานอยางนอย 5 ปและไมมีการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดใหเหมาะสมเสี่ยงตอการเปนโรคไตระยะเริ่มตน 

  K11(  ) 

12. ผูปวยท่ีไมไดรับการรักษาโรคเบาหวานอยางตอเนื่องมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซอนทางไตจนทําใหไตวายได 

  K12(  ) 

13. ผูปวยเบาหวานท่ีไมสามารถรักษาระดับน้ําตาลในเลือดไดเปน
ระยะเวลานาน อาจทําใหไตเรื้อรังได 

  K13(  ) 

14. การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ทําใหระดับน้ําตาลในเลือด
อยูในเกณฑปกติ ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนทางไต 

  K14(  ) 

15. หากผูปวยเบาหวานไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 
จะนําไปสูโรคไตเรื้อรัง 

  K15(  ) 
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สวนท่ี 3แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน 

คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 
 เห็นดวย  หมายถึง ขอความนั้นผูตอบยอมรับ 
 ไมแนใจ  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแตไมแนใจ 

ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นผูตอบไมยอมรับ 
 

ขอ ขอความ 

ความคิดเห็น 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

1. โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานไมสามารถรักษาใหหายขาดได    S1(  ) 

2. โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานทําใหอายุสั้นลง    S2(  ) 

3. โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานมีคาใชจายในการรักษาสูง    S3(  ) 

4. ผูปวยเบาหวานมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินเกณฑปกติ
ติดตอกันหลายเดือนจะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนทางไต
ได 

   S4(  ) 

5. ภาวะแทรกซอนของทางไตของผูปวยเบาหวานทําใหมี
อาการผิดปกติ เชน ตามัว ปวดหัว เวียนหัวปสสาวะไม
ออก บวมตามปลายมือ ปลายเทา หนามืดเปนลมบอย 

   S5(  ) 

6. โรคไตเรื้อรังระยะสุดทายจากเบาหวานตองรักษาโดยการ
บําบัดทดแทนไต ถาไมรักษาอาจเสียชีวิตได 

   S6(  ) 

7. เม่ือเปนโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานถาไมรักษาหรือไมไปพบ
แพทยตามนัดอาจมีโรคอ่ืนแทรกซอนตามมา เชน 
กระเพาะปสสาวะอักเสบ ความดันโลหิตสูง ภาวะโลหิตจาง  

   S7(  ) 

8. ผูปวยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานสมรรถภาพทางเพศจะ
เสื่อมลง 

   S8(  ) 

9. หากเปนโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานระยะสุดทาย จะตอง
ทําการลางไตทุกสัปดาห 

   S9(  ) 

10. หากเปนโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานอาจจะตองหยุดงาน
และขาดรายได 

   S10(  ) 
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สวนท่ี4แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 เห็นดวย  หมายถึง ขอความนั้นผูตอบยอมรับ 
 ไมแนใจ  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแตไมแนใจ 

ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นผูตอบไมยอมรับ 
 

ขอ ขอความ 

ความคิดเห็น 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

1. ผูปวยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทางไตได
มากกวาคนปกติ 

   R1(  ) 

2. ผูปวยเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมอยูในระดับ
ปกติจะเสี่ยงตอการมีภาวะแทรกซอนทางไตไดมากกวา
ผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลใหเปนปกติได 

   R2(  ) 

3. ผูปวยเบาหวานหากไมกินยาสมํ่าเสมอจะทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได 

   R3(  ) 

4. ผูปวยเบาหวานท่ีดื่มน้ํานอยและกลั้นปสสาวะเปน
เวลานานๆทําใหมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

   R4(  ) 

5. ผูปวยเบาหวานรับประทานอาหารรสเค็มจัดทําใหมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

   R5(  ) 

6. ผูปวยเบาหวานท่ีไมออกกําลังกายมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได 

   R6(  ) 

7. ผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะเครียดเปนประจํามีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได 

   R7(  ) 

8. ผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานนานมากกวา 5 ปข้ึนไปและ
ควบคุมระดับน้ําตาลไมไดมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทาง
ไตได 

   R8(  ) 

9. ผูปวยเบาหวานรับประทานยาชุดรวมกับยารักษา
โรคเบาหวานมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทางไตได
มากกวาผูปวยเบาหวานท่ีรับประทานยารักษา
โรคเบาหวานตามแพทยสั่ง 

   R9(  ) 

10. ผูปวยเบาหวานท่ีไมพบแพทยตามนัดมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตไดมากกวาผูปวยเบาหวานท่ีมาพบ
แพทยตามนัด 

   R10(  ) 
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สวนท่ี5แบบสอบถามความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูปวยโรคเบาหวาน 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 เห็นดวย  หมายถึง ขอความนั้นผูตอบยอมรับ 
 ไมแนใจ  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแตไมแนใจ 

ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นผูตอบไมยอมรับ 
 

ขอ ขอความ 

ความคิดเห็น 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

1. เม่ือทานการไปพบแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขตาม
นัด เพ่ือตรวจระดับน้ําตาลในเลือดจะทําใหรูถึงระดับ
น้ําตาลในเลือด 

   B1(  ) 

2. เม่ือทานรูระดับน้ําตาลในเลือด ทานสามารถปรับ
พฤติกรรมตนเองเพ่ือใหระดับน้ําตาลในเลือดใหเปนปกติ
หรือใกลเคียงเกณฑมาตรฐาน 

   B2(  ) 

3. เม่ือทานลดน้ําหนักของทานใหอยูในเกณฑปกติจะสงผลดี
ตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ใหเปนปกติหรือ
ใกลเคียงเกณฑมาตรฐาน 

   B3(  ) 

4. เม่ือทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็มจัดเชน 
ของหมักดอง ปลารา ใหนอยลงจะชวยชลอไตเสื่อมได 

   B4(  ) 

5. เม่ือทานสามารถลดการปรุงรส ดวยน้ําปลา ซีอ๊ิว ผงชูรส 
จะสงผลดีในการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนทางไต
จากเบาหวาน 

   B5(  ) 

6. เม่ือเกิดแผลติดเชื้อตามผิวหนังและมีเม็ดผื่นคัน ทานจะรีบ
มาปรึกษาแพทยทันที 

   B6(  ) 

7. เม่ือทานมีอาการปสสาวะลดลงและบวมตามแขน ขา ทาน
จะตองพบแพทยทันที 

   B7(  ) 

8. เม่ือทานออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ชวยใหควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดไดดีข้ึน 

   B8(  ) 

9. เม่ือทานสูบบุหรี่ มีผลทําใหระดับน้ําตาลไมอยูในเกณฑ
ปกติ สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวานได 

   B9(  ) 

10. ถาทานเลิกดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเชน เบียร เหลา 
ยาดองเหลา สาโท มีผลทําใหระดับน้ําตาลลดลง 

   B10(  ) 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

139 
 
สวนท่ี 6แบบสอบถามความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผูปวยโรคความเบาหวาน 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 เห็นดวย  หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบยอมรับ 
 ไมแนใจ  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแตไมแนใจ 

ไมเห็นดวย หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบไมยอมรับ 
 

ขอ ขอความ 

ความคิดเห็น 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

1. เม่ือทานควบคุมปริมาณอาหาร ประเภท เนื้อสัตว จะ
สามารถชวยปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

   BD1(  ) 

2. เม่ือทานสามารถลดปริมาณเครื่องปรุงรส เชน ผงชูรส 
ซีอ๊ิว น้ําปลา น้ํามันหอย จะสามารถชวยปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได 

   BD2(  ) 

3. เม่ือทานออกกําลังกายสมํ่าเสมอ สามารถชวยปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนทางไตได  

   BD3(  ) 

4. เม่ือทานลดน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติ สามารถชวย
ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

   BD4(  ) 

5. เม่ือทานรักษาระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ 
สามารถชวยปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

   BD5(  ) 

6. ทานสามารถไปรับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน
ทางไตจากเบาหวานไดอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือ
ปองกันภาวะแทรกซอนทางไตได 

   BD6(  ) 

7. เม่ือทานรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดอยาง
เครงครัดและถูกตองสามารถปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได 

   BD7(  ) 

8. เม่ือทานพบแพทยตามนัดสมํ่าเสมอสามารถปองกันการ
เกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

   BD8(  ) 

9. เม่ือทานหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา สามารถปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได 

   BD9(  ) 

10. เม่ือทานหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ สามารถปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได 

   BD10(  ) 
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สวนท่ี7แบบสอบถามเพ่ือใชวัดพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมายลงในลงในชองวางท่ีตรงกับการปฏิบัติตัวของทานมากท่ีสุด 
                 ระดับ 5  ปฏิบัติเปนประจํา   คือผูตอบปฏิบัติ5-7 ครั้งตอสัปดาห 

ระดับ 3  ปฏิบัติเปนบางครั้งคือผูตอบปฏิบัติ 3-4 ครั้งตอสัปดาห 
                 ระดับ 2  ปฏิบัตินานๆครั้งคือผูตอบปฏิบัติ 1- 2 ครั้งตอสัปดาห 
                 ระดับ 1  ไมเคยปฏิบัติเลยคือผูตอบไมเคยปฏิบัติเลย 

ขอ ขอความ 

ความคิดเห็น  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

ปฏิบัติ
เปน

ประจาํ 

ปฏิบัติ
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย 

ดานการรับประทานอาหาร (ขอ1-15)  

1. ทานรับประทานอาหารวันละ 3 ม้ือ     BF1(  ) 

2. ทานรับประทานอาหารระหวางม้ือ     BF2(  ) 

3. ทานรับประทานอาหารครบ 5 หมู        BF3(  ) 

4. ทานใชน้ํามันพืชในการประกอบอาหาร     BF4(  ) 

5. ทานดื่มเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน     BF5(  ) 

6. ทานรับประทานอาหารรสหวานจัด     BF6(  ) 

7. ทานรับประทานอาหารรสเค็มจัด     BF7(  ) 

8. ทานรับประทานอาหารหมักดอง     BF8(  ) 

9. ทานรับประทานอาหารตามใจอยาก
รับประทาน 

    BF9(  ) 

10. ทานรับประทานอาหารท่ีปรุงรสดวยผงชูรส     BF10(  ) 

11. ทานรับประทานขาวเหนียว     BF11(  ) 

12. ทานรับประทานลูกอมเม่ือมีอาการใจสั่น ตา
พรามัว 

    BF12(  ) 

13. ทานดื่มชากาแฟน้ําอัดลม     BF13(  ) 

14. ทานสูบบุหรี่     BF14(  ) 

15. ทานดื่มสุรา ยาดองเหลา เครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล 

    BF15(  ) 

ดานการออกกําลังกาย (ขอ16-24)  

16. ทานปรึกษาแพทยหรือผูรูกอนเลือกวิธีออก
กําลังกายท่ีเหมาะสมกับตัวทาน 

    BE1(  ) 
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ขอ ขอความ 

ความคิดเห็น  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

ปฏิบัติ
เปน

ประจาํ 

ปฏิบัติ
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย 

17. ทานอบอุนรางกายกอนออกกําลังกายทุกครั้ง 
เปนเวลา5-10 นาที 

    BE2(  ) 

18. ทานออกกําลังกายโดยการเดิน การวิ่ง
เหยอะๆ แกวงแขนมากกวา 20 นาที 

    BE3(  ) 

19 ทานรับประทานอาหารรองทองเชน นม 
ผลไมกอนการออกกําลังกายอยางนอย 1-2 
ชั่วโมง 

    BE4(  ) 

20. ทานหยุดออกกําลังกายทันทีเม่ือมีอาการ
ผิดปกติ 

    BE5(  ) 

21. ทานทํากิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันเชน 
งานบาน ทํากับขาว ลางรถ ตัดหญา 

    BE6(  ) 

22. ทานออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ3ครั้ง 
ครั้งละ30-45นาที 

    BE7(  ) 

23. ทานผอนคลายหลังออกกําลังกายประมาณ 5
นาที โดยทายืน ทานั่ง กอนหยุดออกกําลัง
กายทุกครั้ง 

    BE8(  ) 

24. ทานจะไปพบแพทยทันทีเม่ือมีอาการผิดปกติ
หลังออกกําลังกาย 

    BE9(  ) 

ดานการรับประทานยา (ขอ25-34)  

25. ทานขอยืมยารักษาเบาหวานจากผูท่ีเปน
เบาหวานดวยกันเม่ือยาไมพอ 

    BM1(  ) 

26. ทานใชสมุนไพร อาหารเสริม ใชควบคูกับยา
แผนปจจุบันในการรักษาโรคเบาหวานโดย
ไมไดปรึกษาแพทยกอนใช 

    BM2(  ) 

27. ทานไมเพ่ิมหรือลดขนาดของยาเบาหวานดวย
ตนเอง 

    BM3(  ) 

28. เม่ือทานเดินทางไกลทานจะเตรียมยา
เบาหวานใหครบกับจํานวนวันเดินทาง 

    BM4(  ) 

29. ทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคูกับยา
เบาหวาน 

    BM5(  ) 
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ขอ ขอความ 

ความคิดเห็น  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

ปฏิบัติ
เปน

ประจาํ 

ปฏิบัติ
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย 

30. เม่ือทานลืมกินยาจะกินยาทันทีเม่ือนึกข้ึนได
และไมเพ่ิมยาเปน 2 เทา 

    BM6(  ) 

31. ทานรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
กอนหรือหลังรับประอาหารครึ่งชั่วโมง 

    BM7(  ) 

32. ทานรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
ตามแพทยสั่ง 

    BM8(  ) 

33. ทานสามารถปรึกษาเจาหนาท่ีไดถายารักษา
โรคเบาหวานของทานหมดกอนวันนัด 

    BM9(  ) 

34. หลังจากทานรับประทานยาลดระดับน้ําตาล
ในเลือด เม่ือเกิดอาการผิดปกติทานหยุดยา
ทันทีและพบแพทย 

     BM10(  ) 
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สวนท่ี8แบบสอบถามการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมายลงในลงในชองวางท่ีตรงกับการปฏิบัติตัวของทานมากท่ีสุด 
ประจาํ       หมายถึง ทานไดรับคําแนะนําทุกครั้ง หรือทุกสัปดาห 
 บอยครั้ง  หมายถึง ทานไดรับคําแนะนําทุกครั้ง 2-3 สัปดาห 
 บางครั้ง    หมายถึง ทานไดรับคําแนะนําทุก 4 สัปดาห 
ไมเคยเลยหมายถึง ทานไมเคยไดรับคําแนะนําเลย 

ขอ ขอความ 

ความคิดเห็น  
สําหรับ 
ผูวิจัย ประจาํ บอยครั้ง บางครั้ง 

ไมเคย
เลย 

1. ทานไดรับคําแนะนําจาก อสม.ในการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด 

    BS1(  ) 

2. อสม.ทําใหทานสึกอบอุน ม่ันใจและปลอดภัย
ไมอยูอยางโดดเดี่ยว 

    BS2(  ) 

3. ทานไดรับคําแนะนําจาก อสม.ในการควบคุม
น้ําหนัก 

    BS3(  ) 

4. ทานไดรับขาวหรือกิจกรรมสุขภาพจาก อสม.     BS4(  ) 

5. ทานไดรับคําแนะนําจาก อสม.ในการเลือก
อาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 

    BS5(  ) 

6. คําพูดของ อสม. แสดงถึงความหวงใยตอ
สุขภาพและใหกําลังใจการควบคุมอาหาร การ
ออกกําลงักาย การรับประทานยา 

    BS6(  ) 

7. อสม. มีการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดแกทาน
ท่ีบาน 

    BS7(  ) 

8. อสม.มีการตรวจคาดัชนีมวลกายและแจงให
ทานทราบ 

    BS8(  ) 

9. อสม. คอยเตือนทานใหออกกําลังกายและ
ควบคุมอาหารเม่ือเห็นวาละเลยและไมปฏิบัติ 

    BS9(  ) 

10. อสม. คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
สุขภาพของทานท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

    BS10(  ) 
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ภาคผนวก ค 
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
เรื่อง ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการสนับสนุน
ทางสังคมตอ      พฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
 

คําช้ีแจง 

1. การตรวจประเมินตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการ
สนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

2. ในฐานะท่ีฐานเปนผูเชี่ยวชาญ โปรดทําเครื่องหมาย (ถูก) ลงในชองวางท่ีทานคิดวา
ขอคําถามท่ีทานสรางข้ึนตรงกับคํานิยามศัพทเฉพาะและวัตุประสงคท่ีใชในการวิจัย (ดังแนบ) โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการ 

ใหคะแนน  0  ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการ 

ใหคะแนน -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการ 

3. หากขอคําถามใดท่ีทานคิดวาไมแนใจหรือไมตรงกับคํานิยามศัพทเฉพาะ และวัตุ
ประสงคใหทานแสดงความคิดเห็นหรือแกขอคําถามนั้นๆเพ่ือความถูกตองของเนื้อหาตามความ
คิดเห็นของทาน 

4. สิ่งท่ีแนบมาดังนี้ 

 4.1 บทท่ี 1-3 การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎี
แรงจูงใจเ พ่ือปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

4.2โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการ
สนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 

4.3แบบประเมินตรวจสอบความเท่ียงของเนื้อหา (IOC) 

 

 

 

                                               เปรมทิพย คงพันธ 
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สวนท่ี 1แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายหนาคําตอบและเติมคําในชองวาง (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความ

เปนจริง 
1. เพศ (  )  1.ชาย (  )  2. หญิง 
2. อายุ .........ป  3. ระยะการปวยดวยโรคเบาหวาน.......ป  
4. น้ําหนัก......กิโลกรัม 5.สวนสูง.........................เซนติเมตร  

 6. คาดัชนีมวลกาย (BMI)..........กิโลกรัม/เมตร2 
 7. คาระดับน้ําตาล(FBS)..........มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
 8. ระดับปริมาณโปรตีนในปสสาวะ(MUA)..........กรัม/เดซิลิตร 
 9. ระดับอัตราการกรองไต (eGFR)............. 

10. สถานภาพสมรส (  ) 1. โสด  (  ) 2. คู  
     (  )3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 

           11. ระดับการศึกษา 
                (   ) 1.ไมไดรับการศึกษา (  ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
                (   ) 2. ประถมศึกษา  (  ) 5. อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา 
                (   ) 3. มัธยมศึกษาตอนตน (  ) 6. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
 12. อาชีพ 
                (  ) 1. เกษตรกรรม  ( ) 4. คาขาย 
                (  ) 2. รับจาง  (  ) 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(  ) 3. ธุรกิจสวนตัว  (  ) 6. แมบาน/ไมไดประกอบอาชีพ 
 13. ศาสนา 
(  ) 1. พุทธ   (  ) 3. คริสต 
(  ) 2. อิสลาม  (  ) 4. พราหมณ 
             14. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
(  ) 1. ต่ํากวา 5,000 บาท (  ) 3. 10,001 -15,000 บาท 
(  ) 2. 5,000 -10,000 บาท (  ) 4. มากกวา 15,000บาทข้ึนไป 
15. ปจจุบันทานมีโรคประจําตัวอ่ืนนอกจากโรคเบาหวานหรือไม 
                (  ) 1. มี (ระบุ) ....................   (  ) 2. ไมมี 

16.ทานมีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวานหรือไม 
                (  ) 1. มี (ระบุ).................... (  ) 2. ไมมี 

17. ทานรับประทานยาสมุนไพรหรือไม 
(  ) 1. รับประทาน(ระบุ)...... (  ) 2. ไมรับประทาน 

18. ทานมีบุคคลใกลชิดท่ีดูแลทานเม่ือเจ็บปวยหรือไม 
                (  ) 1. มี (ระบุ).................... (  ) 2. ไมมี 
 

 

สําหรับผูวิจัย 
   SEX(  ) 
AGE(  )YE(  ) 
WE(  ) HI(  ) 

BMI(  ) 
FBS(  ) 
MUA(  ) 
(eGFR) 

 
STA(  ) 

 
EDU(  ) 

 
 

OOC(  ) 
 
 

BUD(  )  
 
 

MON(  )  
 
 

P1(  )  
 

P2(  )  
 

P3(  )  
 

P4(  )  
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สวนท่ี2แบบทดสอบความรูของโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 

คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 

ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

1. การเขารับการรักษาโรคเบาหวานไม
สมํ่าเสมอมีโอกาสเปนโรคไตเรื้อรังได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

2. การตรวจสุขภาพเพ่ือเฝาระวังการเกิดโรคไต
เรื้อรังอยางนอยปละครั้งเปนสิ่งจําเปนใน
ผูปวยเบาหวาน 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

3. ผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไต
แลวควรควบคุมระดับน้ําตาลไมเกิน 140 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

0  0 +1 +1 +1     3   0.60 

4. หากผูปวยเบาหวานหากควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไมเหมาะสมจะนําไปสูโรคไตเรื้อรังได 

0 +1 +1 +1 +1 
    4   0.80 

5. ผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไต
สามารถชะลอการเสื่อมของไตไมใหเสื่อมมาก
ข้ึนได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

6. การรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม เสี่ยง
ตอการเกิดโรคภาวะไตวายจากเบาหวาน 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

7. การรับประทานยาเม็ดลูกกลอนสามารถ
รักษาโรคเบาหวานเสี่ยงตอการเปนโรคไต
ระยะเริ่มตน 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

8. ผูปวยเบาหวานท่ีใชยาสมุนไพรหรือ
รับประทานยาชดุควบคูกับยาเบาหวานจะ
เสี่ยงตอโรคไตเรื้อรังมากกวาผูท่ีรับประทาน
ยาเบาหวานเพียงอยางเดียว 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

9. ผูปวยเบาหวานทุกรายตองมีโรคไตรวมดวย +1 +1 +1 +1  0    4   0.80 

10. อาการบวมตามแขนขาใบหนาลําตัวเปน
อาการบงชี้วาผูปวยเบาหวานเริ่มมีความ
ผิดปกติทางไต 

0 +1 +1 +1  0    3   0.60 

11. ผูปวยท่ีเปนเบาหวานอยางนอย5ปและไมมี
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหเหมาะสม
เสี่ยงตอการเปนโรคไตระยะเริ่มตน 

+1 +1 +1 +1  0    4   0.80 
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ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

12. ผูปวยท่ีไมไดรับการรักษาโรคเบาหวานอยาง
ตอเนื่องมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทางไต
จนทําใหไตวายได 

0 +1 +1 +1 +1    4   0.80 

13. ผูปวยเบาหวานท่ีไมสามารถรักษาระดับ
น้ําตาลในเลือดไดเปนระยะเวลานาน อาจทํา
ใหไตเรื้อรังได 

0 +1 +1 +1 +1    4   0.80 

14. การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอทําใหระดับ
น้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑปกติ ปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไต 

+1 +1 +1 +1 +1    5   1.00 

15. หากผูปวยเบาหวานไมสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดจะนําไปสูโรคไตเรื้อรัง 

+1 +1 +1 +1 +1    5   1.00 
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สวนท่ี 3แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน 

คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 
 เห็นดวย  หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบยอมรับ 
 ไมแนใจ  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแตไมแนใจ 

ไมเห็นดวย หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบไมยอมรับ 

ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

1. โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานไมสามารถรักษาให
หายขาดได 

0 +1 +1 +1 0     3   0.60 

2. โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานทําใหอายุสั้นลง 0 +1 +1 +1 +1     4   0.80 

3. โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานมีคาใชจายในการ
รักษาสูง 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

4. ผูปวยเบาหวานมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกิน
เกณฑปกติติดตอกันหลายเดือนจะทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได 

+1 +1 +1 +1  0     4   0.80 

5. ภาวะแทรกซอนของทางไตของผูปวย
เบาหวานทําใหมีอาการผิดปกติ เชน ตามัว 
ปวดหัว เวียนหัวปสสาวะไมออก บวมตาม
ปลายมือ ปลายเทา หนามืดเปนลมบอย 

0 +1 +1 +1 0     3   0.80 

6. โรคไตเรื้อรังระยะสุดทายจากเบาหวานตอง
รักษาโดยการบําบัดทดแทนไต ถาไมรักษา
อาจเสียชีวิตได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

7. เม่ือเปนโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานถาไมรักษา
หรือไมไปพบแพทยตามนัดอาจมีโรคอ่ืน
แทรกซอนตามมา เชน กระเพาะปสสาวะ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง 

 ภาวะโลหิตจาง  

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

8. ผูปวยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานสมรรถภาพ
ทางเพศจะเสื่อมลง 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

9. หากเปนโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานระยะ
สุดทาย จะตองทําการลางไตทุกสัปดาห 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

10. หากเปนโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานอาจจะ
ตองหยุดงานและขาดรายได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 
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สวนท่ี4แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 เห็นดวย  หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบยอมรับ 
 ไมแนใจ  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแตไมแนใจ 

ไมเห็นดวย หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบไมยอมรับ 
 

ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

1. ผูปวยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตไดมากกวาคนปกติ 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

2. ผูปวยเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ไมอยูในระดับปกติจะเสี่ยงตอการมี
ภาวะแทรกซอนทางไตไดมากกวาผูปวย
เบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลใหเปนปกติ
ได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

3. ผูปวยเบาหวานหากไมกินยาสมํ่าเสมอจะทํา
ใหเกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

4. ผูปวยเบาหวานท่ีดื่มน้ํานอยและกลั้น
ปสสาวะเปนเวลานานๆทําใหมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตได 

 0 +1 +1 +1  0     3   0.60 

5. ผูปวยเบาหวานรับประทานอาหารรสเค็ม
จัดทําใหมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทางไต
ได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

6. ผูปวยเบาหวานท่ีไมออกกําลังกายมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

7. ผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะเครียดเปนประจํามี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

8. ผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานนานมากกวา 5 ป
ข้ึนไปและควบคุมระดับน้ําตาลไมไดมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซอนทางไตได 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 
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ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

9. ผูปวยเบาหวานรับประทานยาชุดรวมกับยา
รักษาโรคเบาหวานมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตไดมากกวาผูปวย
เบาหวานท่ีรับประทานยารักษาโรคเบาหวาน
ตามแพทยสั่ง 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

10. ผูปวยเบาหวานท่ีไมพบแพทยตามนัดมี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทางไตไดมากกวา
ผูปวยเบาหวานท่ีมาพบแพทยตามนัด 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

 
สวนท่ี5แบบสอบถามความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูปวยโรคเบาหวาน 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 เห็นดวย  หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบยอมรับ 
 ไมแนใจ  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแตไมแนใจ 

ไมเห็นดวย หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบไมยอมรับ 

ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

1. เม่ือทานการไปพบแพทยหรือเจาหนาท่ี
สาธารณสุขตามนัด เพ่ือตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือดจะทําใหรูถึงระดับน้ําตาลในเลือด 

+1  0 +1 +1  0     3   0.60 

2. เม่ือทานรูระดับน้ําตาลในเลือด ทานสามารถ
ปรับพฤติกรรมตนเองเพ่ือใหระดับน้ําตาลใน
เลือดใหเปนปกติหรือใกลเคียงเกณฑ
มาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

3. เม่ือทานลดน้ําหนักของทานใหอยูในเกณฑ
ปกติจะสงผลดีตอการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือด ใหเปนปกติหรือใกลเคียงเกณฑ
มาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

4. เม่ือทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรส
เค็มจัดเชน ของหมักดอง ปลารา ใหนอยลง
จะชวยชลอไตเสื่อมได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 
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ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

5. เม่ือทานสามารถลดการปรุงรส ดวยน้ําปลา 
ซีอ๊ิว ผงชูรส จะสงผลดีในการปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวาน 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

6. เม่ือเกิดแผลติดเชื้อตามผิวหนังและมีเม็ดผื่น
คัน ทานจะรีบมาปรึกษาแพทยทันที 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

7. เม่ือทานมีอาการปสสาวะลดลงและบวมตาม
แขน ขา ทานจะตองพบแพทยทันที 

+1 +1 +1 0 0     3   0.60 

8. เม่ือทานออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ชวย
ใหควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีข้ึน 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

9. เม่ือทานสูบบุหรี่ มีผลทําใหระดับน้ําตาลไม
อยูในเกณฑปกติ สงผลใหเกิด
ภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวานได 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

10. ถาทานเลิกดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเชน 
เบียร เหลา ยาดองเหลา สาโท มีผลทําให
ระดับน้ําตาลลดลง 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

 

สวนท่ี 6แบบสอบถามความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยโรคความเบาหวาน 

คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 
 เห็นดวย  หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบยอมรับ 

 ไมแนใจ  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแตไมแนใจ 

ไมเห็นดวย หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบไมยอมรับ 

ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

1. ทานรับประทานอาหารวันละ 3 ม้ือ +1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

2. ทานรับประทานอาหารระหวางม้ือ +1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

3. ทานรับประทานอาหารครบ 5 หมู    +1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

4. ทานใชน้ํามันพืชในการประกอบอาหาร +1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

5. ทานดื่มเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน +1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 
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ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

6. ทานรับประทานอาหารรสหวานจัด +1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

7. ทานรับประทานอาหารรสเค็มจัด +1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

8. ทานรับประทานอาหารหมักดอง +1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

9. ทานรับประทานอาหารตามใจอยาก
รับประทาน 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

10. ทานรับประทานอาหารท่ีปรุงรสดวยผงชูรส +1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

11. ทานรับประทานขาวเหนียว +1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

12. ทานรับประทานลูกอมเม่ือมีอาการใจสั่น ตา
พรามัว 

 0 +1 +1  0 +1     3   0.60 

13. ทานดื่มชากาแฟน้ําอัดลม +1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

14. ทานสูบบุหรี่ +1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

15. ทานดื่มสุรา ยาดองเหลา เครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล 

 0 +1 +1 +1 +1     5   0.80 

16. ทานปรึกษาแพทยหรือผูรูกอนเลือกวิธีออก
กําลังกายท่ีเหมาะสมกับตัวทาน 

+1 +1  0 +1  0     3   0.60 

17. ทานอบอุนรางกายกอนออกกําลังกายทุกครั้ง 
เปนเวลา5-10 นาที 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

18. ทานออกกําลังกายโดยการเดิน การวิ่ง
เหยอะๆ แกวงแขนมากกวา 20 นาที 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

19. ทานรับประทานอาหารรองทองเชน นม 
ผลไมกอนการออกกําลังกายอยางนอย 1-2 
ชั่วโมง 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

20. ทานหยุดออกกําลังกายทันทีเม่ือมีอาการ
ผิดปกติ 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 
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สวนท่ี 6(ตอ) แบบสอบถามความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเอง 

คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับคําตอบโดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 
 เห็นดวย  หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบยอมรับ 

 ไมแนใจ  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแตไมแนใจ 

    ไมเห็นดวย หมายถึง  ขอความนั้นผูตอบไมยอมรับ 

 

ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

21. ทานทํากิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันเชน 
งานบาน ทํากับขาว ลางรถ ตัดหญา 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

22. ทานออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ3ครั้ง 
ครั้งละ30-45นาที 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

23. ทานผอนคลายหลังออกกําลังกายประมาณ 5
นาที โดยทายืน ทานั่ง กอนหยุดออกกําลัง
กายทุกครั้ง 

+1 +1 +1 0 +1     4   0.80 

24. ทานจะไปพบแพทยทันทีเม่ือมีอาการผิดปกติ
หลังออกกําลังกาย 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

25. ทานขอยืมยารักษาเบาหวานจากผูท่ีเปน
เบาหวานดวยกันเม่ือยาไมพอ 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

26. ทานใชสมุนไพร อาหารเสริม ใชควบคูกับยา
แผนปจจุบันในการรักษาโรคเบาหวานโดย
ไมไดปรึกษาแพทยกอนใช 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

27. ทานไมเพ่ิมหรือลดขนาดของยาเบาหวาน
ดวยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

28. เม่ือทานเดินทางไกลทานจะเตรียมยา
เบาหวานใหครบกับจํานวนวันเดินทาง 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 

29. ทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคูกับยา
เบาหวาน 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

30. เม่ือทานลืมกินยาจะกินยาทันทีเม่ือนึกข้ึนได
และไมเพ่ิมยาเปน 2 เทา 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

31. ทานรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
กอนหรือหลังรับประอาหารครึ่งชั่วโมง 

+1 +1 +1 +1 0     4   0.80 
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ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

32. ทานรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
ตามแพทยสั่ง 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

33. ทานสามารถปรึกษาเจาหนาท่ีไดถายารักษา
โรคเบาหวานของทานหมดกอนวันนัด 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

34. หลังจากทานรับประทานยาลดระดับน้ําตาล
ในเลือด เม่ือเกิดอาการผิดปกติทานหยุดยา
ทันทีและพบแพทย 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

 
สวนท่ี8แบบสอบถามการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมายลงในลงในชองวางท่ีตรงกับการปฏิบัติตัวของทานมากท่ีสุด 
ประจาํ       หมายถึง ทานไดรับคําแนะนําทุกครั้งหรือทุกสัปดาห 
 บอยครั้ง  หมายถึง ทานไดรับคําแนะนําทุกครั้ง 2-3 สัปดาห 
 บางครั้ง    หมายถึง ทานไดรับคําแนะนําทุก 4 สัปดาห 
ไมเคยเลยหมายถึง ทานไมเคยไดรับคําแนะนําเลย 

ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

1. ทานไดรับคําแนะนําจาก อสม.ในการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 

 0 +1 +1 +1 0     3   0.60 

2. อสม.ทําใหทานสึกอบอุน ม่ันใจและ
ปลอดภัยไมอยูอยางโดดเดี่ยว 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

3. ทานไดรับคําแนะนําจาก อสม.ในการ
ควบคุมน้ําหนัก 

 0 +1 +1 +1 0     3   0.60 

4. ทานไดรับขาวหรือกิจกรรมสุขภาพจาก 
อสม. 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

5. ทานไดรับคําแนะนําจาก อสม.ในการ
เลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

6. คําพูดของ อสม. แสดงถึงความหวงใยตอ
สุขภาพและใหกําลังใจการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย การ
รับประทานยา 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 
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ขอ ขอความ 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

คะแนน 

  รวม 

   คา 

   IOC 

1 2 3  4  5 

7. อสม. มีการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดแก
ทานท่ีบาน 

0 +1 +1 +1  0     3   0.60 

8. อสม.มีการตรวจคาดัชนีมวลกายและแจง
ใหทานทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

9. อสม. คอยเตือนทานใหออกกําลังกายและ
ควบคุมอาหารเม่ือเห็นวาละเลยและไม
ปฏิบัต ิ

+1 +1 +1 +1 +1     5   1.00 

10. อสม. คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะสุขภาพของทานท่ีเกิดข้ึนในระหวาง
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

+1  0 +1 +1  0     3   0.60 

แบบทดสอบและแบบสอบถามโดยรวม มีคา IOC = 0.87 

1. แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตมีคา IOC =
0.88

2. แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของภาวะแทรกซอนทางไตมีคา IOC =0.84
3. แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซอนทางไตมีคา IOC  = 0.90
4. แบบสอบถามความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนมีคา

IOC =0.88
5. แบบสอบถามความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองมีคา IOC =0.91
6. แบบสอบถามการไดรับแรงสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีคา IOC

=0.84
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ภาคผนวก ง 
โปรมแกรมสุขศึกษา
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โปรมแกรมสุขศึกษา 

โดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมตอ

พฤติกรรมการปองกนัภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
โดยมีการจัดกิจกรรมเปนระยะ 12 สัปดาห 

สัปดาหท่ี 1การสรางเสริมการรับรูตามทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค 

สัปดาหท่ี 2 การเสนอตัวแบบ 

สัปดาหท่ี 3 การรับประทานอาหาร  

สัปดาหท่ี 4 การออกกําลังกาย 

สัปดาหท่ี 5การรับประทานยา 

สัปดาหท่ี 6การประเมินเผชิญปญหา 

สัปดาหท่ี 7 ถึง 11การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

สัปดาหท่ี 12 รวมทบทวนความรูและแนะนําการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางไตจาก

โรคเบาหวาน 

*หมายเหตุ ในการดําเนินกิจกรรมตั้งแตสัปดาหท่ี 2-6 กอนเขารวมกิจกรรม  

 กลุมทดลองตองไดรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดหลังจากการงดน้ํา งดอาหารอยางนอย 

10- 12 ชั่วโมง เพ่ือทําการตรวจคา FBS ชั่งน้ําหนัก ชีพจร บันทึกลงในสมุดบันทึกประจําตัวผูปวย 
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สัปดาหท่ี 1 การสรางเสริมการรับรูตามทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค 
วัตถุประสงค:เพ่ือใหผูปวยมีการรับรูความรุนแรงของโรค 
ใชเวลา 1ช่ัวโมง 30 นาที 

 1) ชี้แจงวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมกลุมและกติกาของกลุมทําแบบสอบถาม
กอนเขารวมกิจกรรม 

 2) กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือสรางสัมพันธภาพระหวางผูศึกษากับสมาชิกกลุมและ
ระหวางสมาชิกกลุมดวยกันเองใหเกิดความคุนเคยและพรอมท่ีจะเขารวมกิจรรม 

 3) แจงใหสมาชิกทราบถึงผลการตรวจรางกาย ระดับคาน้ําตาลในเลือด(FBS) ระดับ
วัดระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin)และระดับอัตราการกรองไตของ
ผูปวย(eGFR) ดัชนีมวลกาย วามีโอกาสเสี่ยงเพียงใดตอการเกิดความรุนแรงจากโรคเบาหวาน 

 4) ฉายวดีีทัศนเรื่องโรคเบาหวาน ซ่ึงมีเนื้อหา เก่ียวกับอาการของโรคเบาหวานความ
รุนแรงและโอกาสเสี่ยงตออันตรายของโรคเบาหวาน เพ่ือใหผูปวยมีการรับรูความรุนแรงและการรับรู
โอกาสเสี่ยงตออันตรายของโรคเบาหวาน 

 5) เปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นอภิปรายถึงประสบการณเก่ียวกับความ
รุนแรงและโอกาสเสี่ยงตออันตรายของโรคเบาหวาน พฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะแทรกซอนของโรคท่ีผานมา พรอมปญหาและอุปสรรค 

 6) สรุปประเด็นท่ีไดเรียนรูรวมกันโดยการใชกระบวนการกลุม 
 7) ผูศึกษานัดหมายในการมารวมกิจกรรมกลุมครั้งตอไป 

 
สัปดาหท่ี 2 การเสนอตัวแบบ 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูปวยเกิดการรับรูโอกาสเสี่ยงตออันตรายของทางไตในโรคเบาหวาน 
ใชเวลา1ช่ัวโมง 30 นาที 

 1) ชี้แจงวัตถุประสงคและและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 2) เชิญผูท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน 2 แบบ โดยตัวแบบท่ี 1 เปนตัวแบบท่ีมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถูกตองทางดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทายา และดูแล
สุขภาพตนเองตนเองไดดีมานานโดยไมเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน ในการถายทอด
ประสบการณของการปฏิบัติตน ตั้งแตอาการปวยเริ่มแรกจนถึงอาการปวยปจจุบันและตัวแบบท่ี 2 
เปนตัวแบบดานลบ จากสื่อวิดีทัศน ท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไตจากเบาหวาน และเปดโอกาสใหซักถาม 
โดยการเลาประสบการณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหกลุมฟง ซ่ึงผูปวยมีความยินดีเขารวมใน
กิจกรรมพรอมใหลงนามในแบบการขอคํายินยอมในการวิจัย (Informed consent) ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ดวยความสมัครใจและมี
การอธิบายโครงการวิจัยอยางละเอียดโดยผูวิจัย 

 3) ประชุมกลุมยอยในเรื่องปฏิบัติตัวอยางไรใหหางไกลโรคไตวายเรื้อรังจาก
เบาหวาน 

 4) สรุปผลการประชุมกลุมโดยผูศึกษาและเปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็น
พรอมท้ังนัดหมายการมารวมกิจกรรมครั้งตอไป 
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สัปดาหท่ี 3 การรับประทานอาหาร 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน ทราบถึง คาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเอง  
 ใชเวลา1ช่ัวโมง 30 นาที 

 1) ชี้แจงวัตถุประสงคและและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 2) ทบทวนกิจกรรมในสัปดาหท่ี 2 ผูปวยเกิดความตระหนักและคาดหวังผลท่ีไดจาก

การปฏิบัติตามตัวแบบท่ีดี 
 3)ใหความรูแนะนําในเรื่องการรับประทานอาหาร  สาธิตการเลือกอาหาร จากโมเดล

อาหารจําลองสําหรับผูปวยเบาหวาน โดยนักโภชนาการจากโรงพยาบาลศรีมโหสถรวมกับผูศึกษา 
 4) นําตัวอยางน้ํามันท่ีใชในประกอบอาหารท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมมาใหดูพรอม

แนะนําวิธีการเลือกซ้ืออาหาร 
 5) แนะนําการคํานวณปริมาณโซเดียมท่ีเพียงพอในแตละวัน จากฉลากโภชนาการ 

จากผลิตภัณฑอาหารท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยผูศึกษารวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 6) รวมกันประเมินความเหมาะสมของอาหารท่ีรับประทาน โดยการประชุมกลุมยอย 

พรอมท้ังเลือกเมนูอาหารท่ีเปนอาหารในทองถ่ิน ตามความเหมาะสมของอาหารสําหรับผูปวย
โรคเบาหวาน 

 7) สรุปผลการประชุมกลุมโดยผูศึกษาและเปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็น
พรอมท้ังนัดหมายการมารวมกิจกรรมครั้งตอไป 
 
สัปดาหท่ี 4ดานการออกกําลังกาย 
วัตถุประสงค :เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน ทราบถึงคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรม        
การดูแลสุขภาพตนเอง  
 ใชเวลา1ช่ัวโมง 30 นาที 

 1) ชี้แจงวัตถุประสงคและและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 2) ทบทวนกิจกรรมในสัปดาหท่ี 3 ใหสมาชิกเลาถึงการปฏิบัติของตนในการควบคุม

อาหาร พรอมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน 1สัปดาหท่ีผานมา พรอมท้ังหาแนวทางแกไขปญหา
อุปสรรคกลาวคําชมเชยผูปวยท่ีปฏิบัติตัวไดสําเร็จตามเปาหมายและใหกําลังใจกับผูท่ียังไมสําเร็จตาม
เปาหมาย เพ่ือสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการลดปญหาและอุปสรรคของการ
ปฏิบัติตัว เพ่ือใหผูปวยไดปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ 

 3) แนะนําและสาธิตการออกกําลังกายท่ีถูกตองเหมาะสม โดยนักกายภาพบําบัด          
ผูศึกษาและเจาหนาท่ีทีมดูแลสุขภาพโรงพยาบาลศรีมโหสถ 

 4) แบงกลุมยอย กลุมละ 8-10 คน ฝกทักษะและการออกกําลังกายและจับชีพจร 
โดยผูศึกษาและอาสาสมัครสาธารณสุข คอยใหคําแนะนําปรึกษา 

 5) สรปุการทํากิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุมสมาชิกซักถามปญหาและแสดงความ
คิดเห็น 

 6) นัดหมายในการมารวมกิจกรรมกลุมครั้งตอไป 
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สัปดาหท่ี 5การรับประทานยา 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูปวยเบาหวานทราบถึงควาคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง  
ใชเวลา1ช่ัวโมง 30 นาที 

 1) ชี้แจงวัตถุประสงคและและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 2) ทบทวนกิจกรรมในสัปดาหท่ี 4 ใหสมาชิกเลาถึงการปฏิบัติของตนในการออก

กําลังกาย พรอมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน 1สัปดาหท่ีผานมา พรอมท้ังหาแนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคกลาวคําชมเชยผูปวยท่ีปฏิบัติตัวไดสําเร็จตามเปาหมายและใหกําลังใจกับผูท่ียังไม
สําเร็จตามเปาหมาย เพ่ือสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการลดปญหาและอุปสรรค
ของการปฏิบัติตัว เพ่ือใหผูปวยไดปฏิบัติตัวในการออกกําลังกายอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ 

 3) ใหความรูแนะนําในเรื่องการรับประทานยาเบื้องตนโดยเภสัชกรประจํา
โรงพยาบาลศรีมโหสถ โดยการใหความรูเรื่อง ชนิดของยารักษาเบาหวาน วิธีการรับประทานยาท่ี
ถูกตอง การออกฤทธิ์ของยาในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ผลขางเคียงในการใชยาลดระดับ
น้ําตาลในเลือดแตละชนิด เพ่ือลดเหตุการณหรือผลท่ีไมพึงประสงคจากการใชยาท่ีไมถูกตอง 

 4) การเตือนใหผูปวยไปตรวจตามนัดของแพทย 
 5) ผูปวยรวมกันสรุปประเด็นท่ีไดเรียนรูรวมกันจากการใหความรูเรื่องการ

รับประทานยาท่ีถูกตอง 
 6) ผูศึกษานัดหมายในการมารวมกิจกรรมกลุมครั้งตอไป 

 
สัปดาหท่ี 6การประเมินเผชิญปญหา 
วัตถุประสงค :เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน ทราบถึง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
ใชเวลา1ช่ัวโมง 30 นาที 

 1) ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 2) ทบทวนกิจกรรมในสัปดาหท่ี 5 ใหสมาชิกเลาถึงการปฏิบัติของตนในการ

รับประทานยา พรอมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน 1สัปดาหท่ีผานมา พรอมท้ังหาแนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคกลาวคําชมเชยผูปวยท่ีปฏิบัติตัวไดสําเร็จตามเปาหมายและใหกําลังใจกับผูท่ียังไม
สําเร็จตามเปาหมาย เพ่ือสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการลดปญหาและอุปสรรค
ของการปฏิบัติตัว เพ่ือใหผูปวยไดปฏิบัติตัวรับประทานยาในการอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ 

 3) สมาชิกรวมกันสรุปสิ่งท่ีเรียนรูรวมกันมาในสัปดาหท่ี 2 ถึงสัปดาหท่ี 5 รวมหา
แนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดท่ียั่งยืนโดยการใชโมเดล
ตุกตา7สี จากคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลศรีมโหสถ 

 4) ผูศึกษานัดหมายในการมารวมกิจกรรมกลุมครั้งตอไป 
 5) ทําแบบสอบถาม หลังเขารวมกิจกรรมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูล ระหวาง เดือน พฤษภาคม2558 ถึงเดือน กรกฎาคม 2558 
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สัปดาหท่ี 7 ถึง 11การไดรับแรงสนับสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
ใชเวลา1ช่ัวโมง 30 นาที 
วัตถุประสงค : การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

 1) ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการจัดกิจกรรมโดยการปฎิบัติรวมกับผูวิจัยและ
เจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

 2) ตรวจระดับน้ําตาลโดยไมตองงดหลังจากการงดน้ํา งดอาหารอยางนอย 10- 12 
ชั่วโมง เพ่ือทําการตรวจคา DTXชั่งน้ําหนัก บันทึกลงในสมุดบันทึกประจําตัวผูปวย 

 3) อภิปรายกลุมโดยเนนถึงผลดีของการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองท่ี
เหมาะสมของผูปวยโรคเบาหวาน เพ่ือสรางความคาดหวังของประสิทธิผลของการตอบสนอง 

 4) การเตือนการไปตรวจตามนัดของแพทยและการรับประทานยารักษา
โรคเบาหวานโดยการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุข 

 5) ผูศึกษานัดหมายในการมารวมกิจกรรมกลุมครั้งตอไป 
 
สัปดาหท่ี 12การทบทวนความรูแนะนําการปฏิบัติตนและเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน ทางไตจาก
โรคเบาหวาน 
วัตถุประสงค : ผูปวยทบทวนความรูและแนะนําการปฏิบัติตัวอยางตอเนื่อง 
ใชเวลา1ช่ัวโมง 30 นาที 

 1) ตรวจระดับน้ําตาลหลังจากการงดน้ํางดอาหารอยางนอย10- 12 ชั่วโมงเพ่ือทํา
การตรวจคาระดับน้ําตาลในเลือด(FBS) 

 2) ตรวจระดับวัดระดับปริมาณไมโครอัลบูมินในปสสาวะ (Urine Microalbumin) 
3) ระดับอัตราการกรองไตของผูปวย(eGFR)บันทึกลงในสมุดบันทึกประจําตัวผูปวย 
 4) อภิปรายกลุมนําผลการประชุมกลุมมาวางแนวทางการดูแลตนเองใหเหมาะสมใน

แตละคน 
 5) ทําแบบสอบถามหลังเขารวมกิจกรรม 
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