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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลการชี้แนะต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน�้าตาลในเลือดของผู้เป็น

เบาหวานท่ีควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดไม่ได้ในชมุชน กลุม่ตัวอย่างเป็นผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที ่2 ท่ีควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดไม่ได้ 

ที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 60 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน 

เครือ่งมือการวจิยัประกอบด้วย แผนการชีแ้นะเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของผูเ้ป็นเบาหวานทีค่วบคุมระดบัน�า้ตาลในเลอืด

ไม่ได้ คูม่อืการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพส�าหรบัผูเ้ป็นเบาหวาน แบบบนัทกึการตดิตามกจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 

เครือ่งตรวจระดับน�า้ตาลในเลอืด แบบสมัภาษณ์ข้อมลูทัว่ไป แบบสมัภาษณ์พฤตกิรรมสขุภาพของผูเ้ป็นเบาหวาน มค่ีาความเชือ่มัน่ 

.75 และแบบบันทึกระดบัน�า้ตาลในเลอืดของผูเ้ป็นเบาหวาน ด�าเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลูในช่วงเดอืนกนัยายนถงึ

เดือนธันวาคม 2560 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน Chi-square test, Fisher’s 

exact test และ independent t-test
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

 ผลการวจิยัพบว่า กลุม่ทดลองมค่ีาเฉลีย่การเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมสขุภาพก่อนและหลงัการทดลอง เพิม่ขึน้มากกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 20.280, p < .001) และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้าตาลในเลือดก่อน

และหลังการทดลอง ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 10.570, p < .001)

 จากการวจัิยครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า พยาบาลในหน่วยบรกิารสขุภาพระดบัปฐมภมูคิวรน�ากระบวนการช้ีแนะไปประยกุต์ใช้ใน

การดแูลผูเ้ป็นเบาหวานทีค่วบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดไม่ได้ เพือ่ให้ผูป่้วยมพีฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสม มรีะดบัน�า้ตาลในเลือด

ปกต ิป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ค�ำส�ำคัญ:  การชี้แนะ  พฤติกรรมสุขภาพ  ระดับน�้าตาลในเลือด  เบาหวานชนิดที่ 2

Abstract

 This quasi-experimental research aimed to examine the effects of coaching on health behaviors and 

blood sugar level among uncontrolled diabetic persons in community. The samples consisted of 60 

uncontrolled type 2 diabetic persons who lived in Tha Takiap District, Chachoengsao Province and were equally 

divided into an experimental group (n = 30) and a control group (n = 30). The research instruments included 

the coaching plan, the handbook for health behavior, the health behavior record form, the blood glucose 

meter, the demographic interview form, the diabetic health behavior interview form with the reliability of 

.75, and the blood sugar level record form. The implementation and data collection were conducted from 

September to December, 2017. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, 

standard deviation, Chi-square test, Fisher’s exact test, and independent t-test.

 The research results revealed that the experimental group had statistically significant increased 

mean changing score of health behaviors more than those of the control group (t = 20.280, p < .001). 

Additionally, the experimental group had statistically significant decreased mean changing score of blood 

sugar level more than those of the control group (t = 10.570, p < .001).

 This research suggests that primary health care nurses should apply this health behavior coaching 

process to care the uncontrolled diabetic persons in order to enhance their appropriate health behaviors 

and normal blood sugar level as well as to prevent diabetic complications.

Keywords:  Coaching,  Health behavior,  Blood sugar level,  Type 2 diabetes

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 เบาหวานเป็นโรคเรือ้รงัในกลุม่โรคไม่ตดิต่อทีเ่ป็นปัญหา

ด้านสาธารณสขุทีส่�าคญัทัง้ในประเทศทีพ่ฒันาแล้วและประเทศ

ทีก่�าลงัพฒันา ในปี พ.ศ. 2558 พบผูเ้ป็นเบาหวานทัว่โลก 415 

ล้านคน และคาดว่าจะมผีูเ้ป็นเบาหวาน 642 ล้านคน ในปี พ.ศ.

2588 โดยทุกๆ 6 วินาที จะมีผู้เสียชีวิตจากเบาหวาน 1 คน 

(สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2559) ส�าหรับ

ประเทศไทย เบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญเช่นกัน 

โดยมีอัตราการป่วยของเบาหวานในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 

1,032.50 ต่อแสนประชากร (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข, 2558)

 เป้าหมายของการรักษาเบาหวาน คือ การควบคุมระดับ

น�้าตาลในเลือดให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติตลอดเวลา ด้วย

การใช้ยา ทั้งยาเม็ดรับประทานและยาฉีดอินซูลิน ร่วมกับ


