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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พร้อมทั้งสร้างและประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัด
อุบลราชธานี การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ระยะที่ 2
สร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 เป็นนักเรียน จ�ำนวน 369 คน สุ่มโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน ระยะที่ 2 เป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ผู้ปกครอง และครูที่สมัครใจเข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 50 คน และระยะที่ 3 สุ่มโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับสลากจากนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จ�ำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม
แบบทดสอบ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะเสีย่ งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของนักเรียนประถม
ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีมีความเสี่ยงระดับสูง จ�ำนวนถึง 206 คน (ร้อยละ 55.83) ส�ำหรับรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กนักเรียนประถมศึกษาเป็นแบบบูรณาการแนวคิดการรับรู้การ
ควบคุมตนเอง มี 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การคัดกรองกลุม่ เสีย่ งเบาหวาน 2) การบันทึกข้อมูลทางสุขภาพ 3) การประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ปอ้ งกันโรคอย่างต่อเนือ่ ง และ 4) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ส่วนการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่าหลังจัด
กิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสีย่ งมีความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน การรับรูก้ ารควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหว
ออกก�ำลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก�ำลังเพิ่มขึ้น และมีน�้ำหนักตัว ดัชนีมวลกาย
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้จากประสบการณ์ตรงในการด�ำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ได้พัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส�ำหรับใช้ในสถานศึกษา และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้และพัฒนา
ต่อเพื่อเฝ้าระวังโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นต่อไป ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ชุมชนมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
ค�ำส�ำคัญ: โรคเบาหวาน โรคเบาหวานในเด็ก การรับรู้การควบคุมตนเอง
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Abstract

This action research aimed to study risk of type 2 diabetes and to evaluate the effectiveness of
behavior modification model for preventing the type 2 diabetes in primary school students in Ubon
Ratchathani province. This study was divided into 3 phases. Phase 1 aimed to study the risk of type 2
diabetes. Phase 2 aimed to create the behavior modification model for diabetes prevention. Phase 3
aimed to evaluate the effectiveness of constructed model. The samples in the phase 1 were 369 students
derived from multi-stage sampling. The samples in the phase 2 were 50 at-risk students, parents and
voluntary teachers. The samples in the phase 3 were 30 at-risk students derived from random sampling.
Research tools consisted of interviews, focus-group discussion, tests and questionnaires. Frequency,
mean, standard deviation (S.D.), t-test and content analysis were utilized to analyze the data. The result
of the risk of type 2 diabetes of primary school students in Ubon Ratchathani province showed that
there were 206 students in a high risk (55.83%). There were 4 activities in the behavior modification
model for preventing the type 2 diabetes in primary school students by integrating the concept of
perceived self-control: 1) screening of the at-risk diabetes group, 2) recoding the health information, 3)
public relations and campaign for continued disease prevention and 4) training workshop. For the model
evaluation, it was found that after the program, the at-risk group had an increase of knowledge on
diabetes, perceived self-control in food intake and exercise, dietary consumption and exercise behaviors,
and had a decrease of weight and body mass index with statistically significant at 0.05. From the direct
experience in doing this research, the model can modify the behavior for preventing the type 2 diabetes
for educational institutes and it can be used to monitor the diabetes in children and adolescents in the
future. It is expected that the incident cases in the community are reduced.
Keywords: Type 2 diabetes, Type 2 diabetes in children, Perceived self-control
บทน�ำ

โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญทัว่ โลก
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประมาณ
จ�ำนวนผู้เป็นเบาหวาน พบว่าจะมีผู้เป็นเบาหวานอย่างน้อย
552 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 [1] สอดคล้องกับข้อมูลการ
ส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่า
ความชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทยในผู้ที่
มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ.
2552 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคาดว่ามีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้นหากไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ โดยอาจส่งผลต่อคน
ไทยที่เป็นผู้ใหญ่ จ�ำนวน 7.5 ล้านคน ที่จะมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 [2-4] ซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที 2 ที่เพิ่มขึ้นนี้ตรวจพบได้ในเด็กเล็ก วัยรุ่น และ
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (กลุ่มช่วงอายุในวัยท�ำงาน) ที่มีภาวะ
โรคอ้วน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่การพัฒนาการ
เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สาเหตุส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิม่ ขึน้ ของโรคอ้วนมาจากการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้องตาม
สุ ข ภาวะ และขาดการออกก� ำ ลั ง กายอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
นอกจากนี้มีการศึกษาที่พบว่าประชากรที่อยู่ในเขตเมืองมี
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สูงกว่าในเขตชนบท
ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีความเร่งรีบ และ
ไม่ค่อยดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเอง [5]
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ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมาประเทศไทยมีการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นน้อยมาก อุบัติการณ์
ของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
จากการศึกษาของโรงพยาบาลศิริราช พบว่าระหว่างปี พ.ศ.
2521-2539 มี ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ที่ เ ป็ น โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2
ร้อยละ 5 และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 17.9 ในปี พ.ศ. 2540-2542
นอกจากนีผ้ ลการศึกษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กทีม่ ภี าวะ
โภชนาการเกินในช่วงปี พ.ศ. 2542-2543 พบว่าผู้ป่วยเด็ก
ทีม่ ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี และมีประวัตบิ ดิ า
มารดาหรือพี่น้องเป็นเบาหวาน มีความผิดปกติของความ
คงทนต่อกลูโคส (impaired glucose tolerance) ร้อยละ
31 และมีถึงร้อยละ 18 ที่เป็นเบาหวาน [6, 7] เด็กที่เป็นโรค
เบาหวานจะเกิดผลเสียทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม เช่น
มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ความผิดปกติของไขมัน เกิดภาวะแทรกซ้อนทีด่ วงตา ไต หรือ
ปลายประสาทส่วนขา เป็นต้น ซึ่งท�ำให้เด็กได้รับความทุกข์
ทรมานเนื่องจากต้องถูกเจาะเลือดบ่อย ๆ ตามกระบวนการ
รักษา ทีส่ ำ� คัญเด็กเหล่านีอ้ าจต้องรับประทานยาไปตลอดชีวติ
ซึง่ เป็นภาระค่าใช้จา่ ยและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ทัง้ ของ
เด็กและพ่อแม่ จะเห็นได้วา่ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กเป็น
ปัญหาส�ำคัญทีต่ อ้ งหาทางป้องกันแก้ไข การป้องกันไม่ให้เด็ก
เป็นโรคเบาหวานย่อมเป็นการป้องกันผลเสียต่าง ๆ ตามมา
อีกมากมาย รวมทั้งยังเป็นการลดจ�ำนวนผู้ใหญ่ที่เป็นโรค
เบาหวานในอนาคต [6]
หลั ก การในการป้ อ งกั น โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2
ในเด็กอาจท�ำได้หลายประการ คือการป้องกันไม่ให้เด็กอ้วน
โดยการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้พลังงาน การบริโภค
อาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด�ำเนินชีวิต (life style) ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว [8] สอดคล้อง
กับสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา [9] ซึ่งได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและ
วัยรุ่นในระดับเบื้องต้น ควรมุ่งเน้นไปที่ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน และควรเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
โภชนาการ กิจกรรมทางกาย รวมทั้งการด�ำเนินชีวิต [10]
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ส�ำหรับแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ยังไม่ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาอย่างจริงจัง ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนัก
เล็งเห็นความส�ำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา จึ ง ได้ พั ฒ นารู ป แบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
โดยน�ำแนวคิดการรับรู้การควบคุมตนเองตามผลการศึกษา
ของ Ajzen [11] ที่พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมเป็น
ตัวแปรส�ำคัญที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการเคลือ่ นไหวออกก�ำลังได้ แล้วน�ำมาบูรณาการ
กับข้อคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรูปแบบการป้องกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาภาวะเสี่ยงของโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 พร้อมทั้งสร้างและประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบความรู้ น�้ำหนักตัว
ดัชนีมวลกาย การรับรู้การควบคุมตนเอง พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร และการเคลือ่ นไหวออกก�ำลังระหว่างก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มี 3 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 การศึกษาภาวะเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุ 9-12 ปี) ในเขตพื้นที่ประถม
ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 5 เขต จ�ำนวน 57,939 คน
ก�ำหนดขนาดตัวอย่างจากการค�ำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้
Application n4 Studiesversion 1.4.1 ได้ขนาดตัวอย่าง
จ�ำนวน 307 คน เก็บจริง 369 คน การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage cluster sampling) โดยเลือก
โรงเรี ย นตั ว อย่ า งของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ เ ป็ น โรงเรี ย น
ขนาดใหญ่และอยู่ในเขตอ�ำเภอ ได้โรงเรียนตัวอย่างเขตพื้นที่
การศึกษาละ 1 โรงเรียน จากนัน้ สุม่ ห้องเรียนตัวอย่างและสุม่
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบง่ายให้ได้โรงเรียนละ 3 ห้อง
ท�ำการเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะอ้วนทุกคนจนกว่าจะครบ
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์ภาวะ
เสีย่ งของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีด่ ดั แปลงจากแบบสัมภาษณ์
และดัชนีความเสีย่ งต่อโรคเบาหวานของไทยรูปแบบประยุกต์
เพื่อป้องกันโรคและท�ำนายความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวาน
ในอนาคต (incident case screening) ที่พัฒนาขึ้นโดย
Aekplakorn และคณะ [12] ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.79
โดยประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
จากอายุ เพศ ดัชนีมวลกาย ความยาวเส้นรอบเอว ความดัน
โลหิตสูง และประวัติการเป็นเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ
แม่ พี่ หรือน้อง)
การรวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูลในขัน้ ตอนนี้ โดยการ
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย เลือกแบบเจาะจง
จากโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 ซึ่ง
เป็นโรงเรียนที่ถกู สุม่ ในขัน้ ตอนที่ 1 จ�ำนวน 1 โรงเรียน และ
เลือกนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง จ�ำนวน 20 คน ครู จ�ำนวน 10 คน และ
ผูป้ กครองนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง จ�ำนวน 20 คน จากคนที่มีความ
สมัครใจ เข้าร่วมวางแผนรูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมจ�ำนวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสนทนากลุ่ม
ที่ มี ป ระเด็ น ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดรู ป แบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
การรวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ตอนที่ 3 การหาประสิทธิผลรูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เลือกโรงเรียนแบบ
เจาะจงจากโรงเรียนทีส่ ร้างรูปแบบ และสุม่ นักเรียนกลุม่ เสีย่ ง
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ซึ่งก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากการเสนอแนะของ Nemet
และคณะ [13] ว่าควรมีจำ� นวนกลุม่ ตัวอย่างอย่างน้อย 11 คน
ต่อกลุ่มเพื่อให้พบการเปลี่ยนแปลงของน�้ำหนัก และจ�ำนวน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งอย่างน้อย 18 คนต่อกลุ่ม เพื่อให้พบการ
เปลีย่ นแปลงของดัชนีมวลกายอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ได้กำ� หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน ซึ่งการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้ใช้การ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากนักเรียนกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 แบบสอบถามการรับรูก้ ารควบคุมตนเองในการบริโภค
อาหารและการเคลื่อนไหวออกก� ำ ลั ง รวมทั้ ง พฤติ ก รรม
การบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออกก�ำลัง ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการน�ำไปทดลองใช้ใน
โรงเรียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ท�ำให้ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.85
การทดลองใช้รูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
คือ 1) ระยะเก็บข้อมูลพื้นฐานเป็นระยะที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลตัวแปรตามโดยการทดสอบความรู้ การรับรูก้ ารควบคุม
ตนเองในการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกก�ำลัง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกก�ำลัง และ 2) ระยะด�ำเนินการปรับพฤติกรรม เป็นระยะ
ทีน่ กั เรียนกลุม่ เสีย่ ง จ�ำนวน 30 คน ได้รบั การคัดกรองสุขภาพ
แล้วเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลั ก สู ต รเพื่ อ มุ ่ ง พั ฒ นาความรู ้ เ กี่ ย วกั บโรคอ้ ว นและ
เบาหวานชนิดที่ 2 การรับรูก้ ารควบคุมตนเองด้านการบริโภค
อาหารและการเคลื่อนไหวออกก�ำลัง จ�ำนวน 6 ครั้ง ใช้เวลา
ท�ำกิจกรรมครั้งละประมาณ 110-150 นาที การท�ำกิจกรรม
ในแต่ละครั้งมีระดับเป้าหมายของกิจกรรมที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
สอดคล้ อ งกั บวั ต ถุ ประสงค์ ข องรู ปแบบ แล้วให้ นั ก เรี ย น
กลุ่มเสี่ยงด�ำเนินการควบคุมตนเองด้านการบริโภคอาหาร
และการเคลื่อนไหวออกก�ำลังด้วยตนเองในชีวิตประจ�ำวัน
จ�ำนวน 1 สัปดาห์ โดยมีการติดตามผลและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
โดยวิทยากรและเพือ่ นสมาชิก ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งใน
ระยะนี้กลุ่มตัวอย่างจะได้รับความรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น
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ในเกีย่ วกับโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความรูด้ า้ นโภชนาการและ
พลังงานจากอาหาร การฝึกเคลื่อนไหวออกก�ำลัง ทักษะการ
รั บ รู ้ ก ารควบคุ ม ตนเองไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น
ร่วมกับการชั่งน�้ำหนัก วัดค่าดัชนีมวลกายทุกสัปดาห์แล้วหา
ประสิทธิผลของรูปแบบโดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของความรู้ การรับรูก้ ารควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและ
การเคลือ่ นไหวออกก�ำลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกก�ำลัง น�้ ำ หนั ก และดั ช นี ม วลกายก่ อ น
และหลัง โดยใช้ Paired t-test

ในจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการศึกษา
ภาวะเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน ผลการสร้างรูปแบบและ
ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบ
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาภาวะเสีย่ งต่อการเกิดโรค
เบาหวานของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานอยู่
ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ร้อยละ 31.44) รองลงมาเป็น
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 24.39) แสดงให้
เห็ น ว่ า มี นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในระดับสูงถึงสูงมาก
มีจ�ำนวนถึง 206 คน จากจ�ำนวน 369 คน (ร้อยละ 55.83)
ผลการวิจัย
การวิ จั ย รู ป แบบการปรับเปลี่ยนพฤติ ก รรมการ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของนักเรียนประถมศึกษา
ตารางที่ 1 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
โอกาสเป็นเบาหวาน
จ�ำนวน
กลุ่ม
ระดับ
กลุ่มไม่เสี่ยง
น้อย
< 1 ใน 20 (0-2 คะแนน หรือ <ร้อยละ 5)
0
ค่อนข้างน้อย 1 ใน 12 (3-5 คะแนน หรือ ร้อยละ 5-10)
91
ปานกลาง
1 ใน 7 (6-8 คะแนน หรือ ร้อยละ 11-20)
72
รวม 163
กลุ่มเสี่ยง
สูง
< 1 ใน 4 (9-10 คะแนน หรือ ร้อยละ 21-30)
90
สูงมาก
1 ใน 3 (11-17 คะแนน หรือ ร้อยละ 30 ขึ้นไป)
116
รวม 206

ส่ ว นที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
มี 4 กิจกรรมได้แก่ 1) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 2)
การบันทึกข้อมูลทางสุขภาพ 3) การประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ป้องกันโรคอย่างต่อเนือ่ ง และ 4) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการรับรู้การควบคุมตนเอง ซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี้
1. แนวคิดรูปแบบที่เน้นการใช้ตัวแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
มาสร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้มีความรู้สึกว่า

ร้อยละ
0.00
24.66
19.51
44.17
24.39
31.44
55.83

ตนเองสามารถที่จะประสบความส�ำเร็จได้ ถ้าเขาพยายามจริง
และไม่ยอ่ ท้อ
2. วัตถุประสงค์รูปแบบที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออกก�ำลัง
3. สาระรูปแบบที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนและ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การบริโภคอาหาร และการเคลือ่ นไหว
ออกก�ำลัง		
4. กระบวนการพัฒนารูปแบบที่เน้นขั้นประเมินภาวะทาง
สุขภาพเพื่อก�ำหนดเป้าหมาย ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ขั้นสรุปและประเมินผล				
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5. ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของรูปแบบเน้นความรูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วน
และโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 การรั บ รู ้ ก ารควบคุ ม ตนเอง
ด้ า นการบริ โ ภคอาหารและการเคลื่ อ นไหวออกก� ำ ลั ง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกก�ำลัง ค่าน�้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย
6. เงือ่ นไขความส�ำเร็จของรูปแบบเน้นให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง

1. หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (จาก 5.60
เป็น 8.98) การรับรู้การควบคุมตนเองในการบริโภคอาหาร
(จาก 28.05 เป็น 33.40) และการเคลือ่ นไหวออกก�ำลัง (จาก
29.90 เป็น 35.15) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (จาก 30.56
เป็ น 40.14) และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก�ำลังที่
ถูกต้อง(จาก 30.30 เป็น 35.65) มากกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมตามรูปแบบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนที่ 3 ผลการหาประสิทธิผลรูปแบบซึ่งได้น�ำ 2. หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีน�้ำหนักตัว (จาก 43.46
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาทดลองใช้กบั นักเรียนกลุม่ เสีย่ งทีอ่ ยูใ่ น เป็น 35.72) และดัชนีมวลกาย (จาก 38.55 เป็น 31.12) ลดลง
ระดับความเสีย่ งสูงและความเสีย่ งสูงมาก จ�ำนวน 30 คน ใช้ จากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
เวลา 14 สัปดาห์ ผลการทดลองใช้รูปแบบมีดังนี้
สถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู้การควบคุมการบริโภค
อาหาร การรับรู้การควบคุมการเคลื่อนไหวออกก�ำลังระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (N = 30)
ตัวแปรที่ศึกษา
ก่อนเข้าร่วม
หลังเข้าร่วม
t p-value
SD
SD
Χ
Χ
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2
5.60
2.41
8.98 1.92 8.30 0.00*
2. การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
28.05 5.04 33.40 4.82 10.49 0.02*
3. การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
29.90 3.62 35.15 5.02 8.50 0.03*
ออกก�ำลัง
4. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
30.56 2.66 40.14 2.87 10.25 0.02*
5. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก�ำลัง
30.30 6.35 35.65 7.60 8.15 0.00*
6. น�้ำหนักตัว
43.46 2.31 35.72 2.74 2.54 0.03*
7. ดัชนีมวลกาย
38.55 3.23 31.12 3.10 2.55 0.04*
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การวิจัยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติ ก รรมการ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กนักเรียนประถม
ศึกษามีประเด็นน�ำมาอภิปรายและสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีมคี วามเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ระดับสูง และความเสี่ยงสูง

มากถึงร้อยละ 55.83 ซึ่งถ้าไม่หาแนวทางป้องกันแก้ไขก็จะ
ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ในอนาคต ดังนัน้ นักเรียนกลุม่ เสีย่ ง
ดังกล่าวจึงควรได้รับการพัฒนาให้มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ โดยการให้โรงเรียนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
กับชุมชนในการระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับการก�ำหนดรูปแบบ
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 [14-16]
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2. ผลการประเมินรูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพที่
พัฒนาขึ้นพบว่า หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบกลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพทุกประเด็นดีกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมตามรูปแบบ ซึง่ การอภิปรายผลในเรือ่ งนีผ้ วู้ จิ ยั ขอแยก
อภิปรายเป็น 5 ส่วน ดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนและ
เบาหวานชนิดที่ 2 สูงขึน้ อาจเนือ่ งมาจากกิจกรรมการพัฒนา
ของรู ป แบบมุ ่ ง พั ฒ นาด้ า นการรู ้ คิ ด ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
กิจกรรมในการตัง้ ค�ำถาม การบรรยาย การอภิปรายกลุม่ ย่อย
การน� ำ เสนอ และกรณี ศึ ก ษาซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในขั้นจดจ�ำและเข้าใจได้ ดังนั้น
กลุม่ ตัวอย่างจึงสามารถจดจ�ำและเข้าใจเกีย่ วกับความหมาย
ความเชื่อมโยงระหว่างโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปัจจัยเสีย่ ง รวมทั้งความส�ำคัญของการป้องกันโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ประกอบกับสภาพการจัดการเรียนรู้ สือ่ การสอนและ
รูปแบบกิจกรรม ตลอดทั้งวิทยากรได้ ส ร้ า งบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย จัดสิ่งเร้าที่น่าสนใจ ท�ำให้เกิดความกระตือรือร้น
ให้ ค วามสนใจในการท� ำ กิ จ กรรมกลุ ่ ม และมี ก ารขอให้
วิทยากรถามค�ำถามอื่นอีกนอกเหนือจากใบงาน ส่งผลให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับ
โรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 สูงกว่าก่อนการทดลองและ
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับแนวคิดของ Anderson และ Krathwohl [17]
ซึ่งได้จัดล�ำดับขั้นของพัฒนาการด้านการเรียนรู้ใหม่จาก
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) โดยแนวคิดนีไ้ ด้แนะว่าการ
บรรยาย การตั้งค�ำถาม การน�ำเสนอกรณีศึกษา และการ
อภิปรายกลุ่มย่อยจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในขั้นจดจ�ำและเข้าใจได้
2.2 การเปลีย่ นแปลงการรับรูก้ ารควบคุมตนเองใน
การบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออกก�ำลังสูงขึน้ จากการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การให้กลุ่มตัวอย่างตั้งเป้าหมายของ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมหรือการควบคุมน�ำ้ หนักด้วยตนเอง
[18] การทีก่ ลุม่ ตัวอย่างได้เห็นตัวแบบจากนักเรียนทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จในการลดน�ำ้ หนัก หรือประสบความส�ำเร็จในการ
แสดงพฤติกรรมตามที่มอบหมายมาเป็นตัวแบบ [19] และ
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เมื่อกลุ่มเสี่ยงรับรู้ว่าบุคคลที่มีความส�ำคัญต่อตนเองท�ำได้
กลุ่มเสี่ยงก็จะมีความคิดว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออกก�ำลังเป็นสิง่ ทีง่ า่ ย และ
เชื่อว่าพวกเขาสามารถควบคุมการท�ำพฤติกรรมได้เช่นกัน
[20]
2.3 การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารสูงกว่าก่อนการได้รับการพัฒนา อาจเนือ่ งมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ซึง่ เป็นตัวแปรทีส่ ามารถท�ำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้
โดยแนวคิดนีไ้ ด้รบั การยอมรับและพิ สู จ น์ ใ นหลายงานวิ จั ย
ที่ ท� ำ การศึ ก ษาในพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและการ
เคลือ่ นไหวออกก�ำลัง เหตุผลนีย้ งั ได้รบั การยืนยันจากงานของ
Roach และคณะ [21] ที่สรุปว่าการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2.4 การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการเคลือ่ นไหว
ออกก�ำลังสูงกว่าก่อนการเข้ารับพัฒนาตามกิจกรรมของรูป
แบบได้อาจเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมการเคลือ่ นไหวออกก�ำลังเป็นตัวแปรทีส่ ามารถท�ำนาย
การเคลือ่ นไหวออกก�ำลังได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาทัง้
ในและต่างประเทศซึง่ ได้ประยุกต์แนวคิดการรับรูก้ ารควบคุม
ตนเองในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส�ำหรับป้องกัน
โรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และต่างก็พบผลการศึกษา
สอดคล้องกันว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองพฤติกรรม
การเคลือ่ นไหวออกก�ำลังมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตกิ บั การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเคลือ่ นไหวออกก�ำลัง
[22, 23]
2.5 การเปลีย่ นแปลงของน�ำ้ หนักตัวและดัชนีมวลกาย
ลดลงจากก่อนการเข้ารับพัฒนาตามกิจกรรมของรูปแบบอาจ
เนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างเมือ่ เข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีความรู้ มี
การรับรู้การควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและการ
เคลื่อนไหวออกก�ำลัง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและมี
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก�ำลังที่ถูกต้องมากขึ้น จึงเป็น
เหตุให้มีน�้ำหนักตัวและมีดัชนีมวลกายลดลง โดยได้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้การ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การรับรูก้ ารเคลือ่ นไหว
ออกก�ำลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกก�ำลังกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีมวลกาย
ในกลุ่มทดลอง พบว่าการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางลบ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีมวลกาย แสดงว่าเมือ่ กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดว่าการ
บริ โ ภคอาหารสุ ข ภาพเป็ น สิ่ ง ที่ ง ่ า ย และเชื่ อ ว่ า พวกเขา
สามารถควบคุมการบริโภคอาหารได้ก็อาจจะท�ำให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีดัชนีมวลกายลดลงเช่นเดียวกัน [24]		
จากงานวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ผลการวิจัย
ครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การวิจัยอื่น ๆ โดยสามารถน�ำผล
วิจัยไปปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังโรค
เบาหวานในเด็กและวัยรุ่นต่อไปได้ และ 2) ในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาอิทธิพลร่วมของบิดามารดาต่อ
ความส�ำเร็จของรูปแบบในการปรับเปลีย่ นตัวแปรตาม ทัง้ ใน
แง่พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลือ่ นไหว
ออกก�ำลังของบิดามารดา รวมทั้งการมีส่วนร่วมและการ
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