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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัต ิ (Action Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของพลวัตกลุม
ที่มีตอผลลัพธดานสุขภาพของผูปวยเบาหวาน (Metabolic Outcomes) และความพึงพอใจของผูปวยเบาหวานที่
เขารวมวิจัย กลุมประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธินที่มารับ
บริการในป 2553 กลุมตัวอยางของการวิจัยคือ ผูปวยเบาหวาน จํานวน 16 คน ที่มีน้ําหนักเกิน คาดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index; BMI) มากกวา 27  คาน้ําตาลเฉลี่ย (HbA1c) มากกวา 8%  ความดันโลหิต (Blood Pressure) 
มากกวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท และระดับไขมันในเลือด ไดแก คอเลสเตอรอล (Cholesterol) มากกวา 200 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) มากกวา 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แอลดีแอล (LDL-Cholesterol)  
มากกวา 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร คัดเลือกโดยแพทยเจาของไขจากผูปวยที่ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมดานสุขภาพ
ได แบงเปน 2 กลุม นํามาเขากลุมเดือนละ 1 ครั้ง คือ กลุม A จํานวน 9 คน เขากลุมวันพุธที่ 3 ของเดือน ซึ่งจะ
กําหนดเปาหมายกลุมและเปาหมายสวนบุคคลที่สมาชิกในกลุมรับรูรวมกัน และกลุม B จํานวน 7 คน เขากลุมวัน
พุธที่ 4 ของเดือน กําหนดเปาหมายสวนบุคคลที่รับรูเฉพาะตัวเอง เปรียบเทียบผลลัพธดานสุขภาพกอนและหลังการ
เขารวมวิจัยดวย   รอยละ และเปรียบเทียบผลตางของผลลัพธดานสุขภาพทั้งสองกลุม ดวยสถิต ิWilcoxon-Mann-
Whitney U test ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา กลุม A สามารถลดน้ําหนักได 7 คน คิดเปน 77.78% ระดับน้ําตาลลดลงหรืออยูใน
เกณฑที่ยอมรับไดของผูปวยเบาหวาน จํานวน 4 คน คิดเปน 44.44% รอบเอวลดลง 8 คน คิดเปน 88.89% กลุม B 
สามารถลดน้ําหนักได 4 คน คิดเปน 57.14% ระดับน้ําตาลลดลงหรืออยูในเกณฑที่ยอมรับไดของผูปวยเบาหวาน 
จํานวน 4 คน คิดเปน 57.14% รอบเอวลดลงทั้งหมดคิดเปน 100%   ผลตางของผลลัพธดานสุขภาพที่ประกอบดวย
น้ําหนัก น้ําตาล และรอบเอวหลังเขารวมวิจัยระหวางกลุม A และกลุม B พบวา ไมแตกตางกัน สําหรับอัตราความ
พึงพอใจในการเขารวมวิจัย พบวา กลุม A มีอัตราความพึงพอใจเทากับ 100% และกลุม B มีอัตราความพึงพอใจ
เทากับ 95% และนอกจากนี้ จากการสังเกตของผูวิจัย ประสบการณของผูปวยที่มีการปรับพฤติกรรมไดนั้น พบวา 
เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การเพิ่มการออกกําลังกายและการเคลื่อนไหวของรางกาย
สงผลใหผูปวยสามารถลดน้ําหนัก ระดับน้ําตาล และรอบเอวได 
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Abstract 
 This is an action research aims to study the effectiveness of group dynamics on the metabolic 
outcomes and satisfaction of DM participants. The population used in this study were diabetic patients 
of Paolo Memorial Phaholyothin Hospital attending DM clinic in 2010. The sample size were 16 diabetic 
patients who were overweight, BMI over 27, HbA1c higher than 8%, blood pressure higher than   
130/80 mmHg and lipid levels : cholesterol, triglycerides more than 200,150 mg/dl, LDL-Cholesterol 
rather than 100 mg/dl. They had been chosen by the attending endocrinologist from patients who could 
not control their health behavior.  They were divided into 2 groups, receiving group dynamics once a 
month. Group A had 9 participants who come on the third Wednesday of the month. They set their 
target within the group and personal goals that group members perceived each other. Group B had 7 
participants who attend on the fourth Wednesday of the month to target the people who own perceived 
identity. We compared their metabolic outcomes before and after within a month by percentage and the 
difference of metabolic outcomes in both groups were analyzed by Wilcoxon-Mann-Whitney U test that 
tested statistically significant at the .05 level. 
 The results showed that group A can reduce the weight of seven patients, representing 77.78%. 

Four patients could decreased their glucose levels or remained at an acceptable number of diabetic 
patients, representing 44.44%. Waist down eight patients, representing 88.89%. Group B can reduce 
the weight of four patients, representing 57.14%. Four patients could decreased their glucose levels or 
remained at an acceptable number of diabetic patients, representing 57.14%.  All patients with waist 
circumference measurement decreased, representing 100%. The difference between the metabolic 
outcomes consist of sugar, weight and waist circumference all the participants in both group A and 
group B were not significantly different. The satisfaction rate of group A was 100% and group B was 
95%. From the researcher’s observation, the experience of patients who could change their behavior 
were a  behavior modification of meal, increasing physical activity and movement of their body caused 
to lose weight, reduce blood sugar level and waist circumference decreased. 
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บทนํา 
 ปจจุบันประชากรโลกมีการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะโรคเบาหวานกลายเปนสิ่งคุกคามคุณภาพชีวิตที่สําคัญของประชากรทั่วโลก เบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่
เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศทั่วโลกซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น องคการอนามัยโลก
ประมาณการณวาภายใน ค.ศ.2030 ทั่วโลกจะมีผูปวยเบาหวานจํานวนมากถึง 336 ลานคน  และมีแนวโนมของ
การเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปในทุกกลุมอาย ุโดยเฉพาะผูที่มีอายุมากกวา 45 ป ขึ้นไป (Ostchega, Yoon and 
Hughes, 2008 อางถึงใน อาภาพรและคณะ, 2549) เบาหวานเปนโรคที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน 
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การบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม พฤติกรรมสุขภาพ ขาดการออกกําลังกาย ภาวะน้ําหนักเกิน  ลวนกระตุนใหเกิด
โรคเบาหวานไดงาย ผูปวยจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับแบบแผนการ
ดําเนินชีวิต ประจําวันอยางถูกตองและตอเนื่อง การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานใหมีประสิทธิผลที่ดีนั้นนอกจากตอง
ไดรับการดูแลรักษาจากแพทยและทีมบุคลากรทางการแพทยแลว ความรวมมือของผูปวยและครอบครัวหรือผูดูแล
เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการรักษาบรรลุตามวัตถุประสงค   

สําหรับประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพการรักษาทางคลินิก พบวาโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่มีมาก
เปนอันดับสองรองจากโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งทั้งสองโรคดังกลาวเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเรื้อรัง ดังนั้นจึงมีการจัดเครือขายเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิกของ
โรคเบาหวาน (Toward Clinical Excellence Network; TCEN) ซึ่งเปนกลไกที่จะตอบสนองความตองการที่จะ
พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยโดยใชสภาวะทางคลินิกเปนจุดเริ่ม มีจุดมุงหมายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพการ
ดูแลและคุณภาพชีวิตของผูปวย โดยใชแนวคิดการพัฒนาและการเรียนรูที่ผสานกันอยางรอบดาน นําขอมูล         
เชิงประจักษทางวิชาการเปนหลักในการพิจารณาตัวชี้วัดที่สามารถปฏิบัติได จํานวน 17 ตัว ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ความสามารถของแตละโรงพยาบาลที่จะนําตัวชี้วัดไปใช ซึ่งมีเปาหมายที่จะพัฒนาจนเปนเครือขายที่ดีเลิศ หรือ 
Excellent Network ตอไปในอนาคต   

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธินไดเขารวมโครงการ TCEN-DM ในป พ.ศ. 2542 โดยใชตัวชี้วัดที่
สําคัญ ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท ไดแก Process Indicator, Outcome Indicator และ Structure Indicator ในการ
ติดตามกระบวนการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบวาการรวบรวมโรคแทรกซอนและการลงทะเบียนผูปวย เปน
การนําเสนอบริบทของหนวยงานใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน เห็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ ตัวชี้วัดดาน
โรคแทรกซอนเฉียบพลันและเรื้อรัง คือ ความเสี่ยงสําคัญของการดูแลรักษาทั้งโรคแทรกซอนของหลอดเลือดใหญ  
หลอดเลือดฝอย  ประสิทธิผลของการดูแลรักษาดานระดับน้ําตาล ไขมัน ความดันโลหิต การดูแลรักษาเทา และการ
ใหความรูแกผูปวย เมื่อตัวชี้วัดไดตามเปาหมายที่กําหนด แสดงถึงเวชปฏิบัติที่ด ี (Good Practice) เปนผลงานที่
ภาคภูมิใจของหนวยงานหรือของโรงพยาบาล  หากตัวชี้วัดที่ไมเปนไปตามเปาหมายกําหนด ทีมงานที่เกี่ยวของ
จะตองนําไปหาสาเหตุของปญหา และหาวิธีปรับปรุงใหตรงประเด็น หากเปนเรื่องที่สามารถใหความรูแกผูปวย 
วิทยากรเบาหวานจะเปนผูใหความชวยเหลือ หากเปนเรือ่งของการปรับยา แพทยจะพิจารณาการปรับยา เปลี่ยน
วิธีการรักษา โดยใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เชน การใช Insulin Pump ในกรณีที่ควบคุมระดับน้ําตาลไมไดดวยการใช
อินซูลินตามที่เคยใช เปนตน จากผลงานดังกลาวไดนําเสนอใน Patient Care Team  ของโรงพยาบาล  ทําใหเห็น
ขอมูลสําคัญที่แสดงการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอยางชัดเจนเปนรูปธรรม  จนไดรับการรับรองจากสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในป พ.ศ. 2546 และดวยการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานอยาง
ตอเนื่อง โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ไดรับรางวัล “กระบวนการดูแลรกัษาพยาบาลผูปวยเบาหวานที่ดี 
(Good Practice)” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคกรมหาชน ใน พ.ศ. 2553 

จากการติดตามตัวชี้วัดที่ไดกลาวมาแลวขางตน พบวา Metabolic Outcome Indicators ไดแก น้ําหนัก 
ความดันโลหิต น้ําตาล น้ําตาลเฉลี่ย และไขมันของผูปวยเบาหวานบางกลุมยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
อาจทําใหมีแนวโนมในการเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นได ผูวิจัยรวมกับทีมผูใหความรูโรคเบาหวานจึงตระหนักถึงความ 
สําคัญดังกลาวโดยทําวิจัยครั้งนี้ขึ้น ซึ่งมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเรียนรูดวยพลวัตกลุม ประสิทธิผลของพลวัต
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กลุม แตละประเภทในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงความพึงพอใจของผูปวยเบาหวานที่เขารวมในการวิจัย 
เพื่อคนหาแนวทางการเรียนรูที่เหมาะสมในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้ใชเวลา 3 เดือน คือ เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยกลุมประชากรที่ใชในการ
วิจัย คือ ผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ที่มารับบริการในป 2553 กลุมตัวอยางคือ 
ผูปวยเบาหวานจํานวน 16 คน ที่มีน้ําหนักเกิน คาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) มากกวา 27  คาน้ําตาล
เฉลี่ย (HbA1c) มากกวา 8%  ความดันโลหิต (Blood Pressure) มากกวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท และระดับไขมัน
ในเลือด ไดแก คอเลสเตอรอล (Cholesterol) มากกวา 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) 
มากกวา 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร   แอลดีแอล (LDL-Cholesterol)  มากกวา 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร คัดเลือกโดย
แพทยเจาของไขจากผูปวยที่ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมดานสุขภาพได ซึ่งพิจารณาจากผลลัพธดานสุขภาพดังที่
กลาวมาแลวขางตน พรอมทั้งสื่อสารใหผูปวยรับทราบ โดยแบงเปน  2 กลุม ไดแกกลุม A และกลุม B เพื่อนัดหมาย
การเขากลุม (วันพุธที่ 3 และ 4 ของเดือน เวลา 8.00น.-9.00น.) จากนั้นประชุมทีมสหวิชาชีพ (แพทย พยาบาล    
นักกําหนดอาหาร และนักกายภาพบําบัด) จัดทําสมุดคูมือใหสําหรับผูปวยที่เขารวมวิจัย และดําเนินกิจกรรมเปน
เวลา 3 เดือน ดังนี ้

• เดือนสิงหาคม 2553 
แนะนําใหสมาชิกในกลุมรูจักกัน ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ตรวจระดับน้ําตาล และ

ระดับไขมันในเลือด ใหสมาชิกเลาปญหาหรือประสบการณของแตละคน โดยใชเทคนิคเลาเรื่องรอบวง 
(Story telling technique) กลุม A จํานวน 9 คน กําหนดเปาหมายกลุมและเปาหมายสวนบุคคลที่สมาชิก
ในกลุมรับรูรวมกัน และกลุม B จํานวน 7 คน กําหนดเปาหมายสวนบุคคล โดยมีนักกําหนดอาหาร แนะนํา
การจดบันทึกแคลอร ีและนักกายภาพบําบัด แนะนําการออกกําลังกาย แบงเปน กลุม A เนนการยืดเหยียด
กลามเนื้อและกลุม B เนนการเตนเพื่อเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ สรุปกิจกรรมโดยพยาบาลที่ทําหนาที่
เปนพี่เลี้ยงกลุม โดยผูวิจัยทําหนาที่เปนผูสังเกต และรวบรวมขอมูลประสบการณการปรับพฤติกรรมจาก
การเลาเรื่องของผูปวย  

• เดือนกันยายน 2553  
ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ตรวจระดับน้ําตาล และระดับไขมันในเลือด (ตามคําสั่ง

การรักษาของแพทย) สมาชิกเลาประสบการณในการปรับพฤติกรรมสุขภาพทั้งที่สามารถปรับพฤติกรรมได
และปรับพฤติกรรมไมได แนะนําการปฏิบัติตัวเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพโดยบุคคลตนแบบ (role model) 
ที่ประสบความสําเร็จในการปรับพฤติกรรม นักกําหนดอาหารคํานวณปริมาณอาหารและอธิบายขอดี
ขอเสียของอาหารที่รับประทาน นักกายภาพบําบัดสาธิตการออกกําลังกาย และสรุปกิจกรรมโดยพยาบาล
ทีท่ําหนาทีเ่ปนพี่เลี้ยงกลุม โดยผูวิจัยทําหนาที่เปนผูสังเกต และรวบรวมขอมูลประสบการณการปรับ
พฤติกรรมจากการเลาเรื่องของผูปวย 
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• เดือนตุลาคม 2553 
ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ตรวจระดับน้ําตาล และระดับไขมันในเลือด (ตามคําสั่ง

การรักษาของแพทย) สมาชิกเลาประสบการณในการปรับพฤติกรรมสุขภาพทั้งที่สามารถปรับพฤติกรรมได
และปรับพฤติกรรมไมได คนหาบุคคลตนแบบในแตละกลุม  จากนั้นใหสมาชิกประเมินความพึงพอใจใน
การเขารวมวิจัยครั้งนี ้  

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

1. ขอมูลทั่วไป 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง แสดงดังตารางที ่1  

ตารางที ่1 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
กลุม A กลุม B 

 รายละเอียด 
จํานวน เปอรเซนต จํานวน เปอรเซนต 

เพศ     
• ชาย 3 33.33% 3 42.86% 
• หญิง 6 66.67% 4 57.14% 

อายุ     

• นอยกวา 30 ป 1 11.11% 1 14.29% 
• 31-40 ป 2 22.22% 2 28.57% 
• 51-60 ป 5 55.56% 2 28.57% 
• 61-70 ป 1 11.11% 2 28.57% 

 
กลุมตัวอยางทั้งหมด 16 คน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม A และ กลุม B โดยที่กลุม A มีจํานวน 9 คน เปน

เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 6 คน สวนกลุม B จํานวน 7 คน เปนเพศชาย 3 คน และเพศหญิง    4 คน มีชวงอายุ
ระหวาง 29-62 ป ทั้งสองกลุม ซึ่งกลุม A มีชวงอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 5 คน คิดเปน 55.56% สําหรับกลุม 
B พบวา ชวงอายุกระจายกันชวงละ 1-2 คน 

 
2. เปรียบเทียบผลลัพธดานสุขภาพกอนและหลังเขารวมวิจัย 
  เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธดานสุขภาพกอนและหลังเขารวมวิจัย พบวา  
  ตารางที ่2 แสดงผลลัพธดานสุขภาพของกลุม A และกลุม B เมื่อเขารวมวิจัยใน 1 เดือน 

อัตราการบรรลุเปาหมาย (%) 
รายละเอียด 

กลุม A กลุม B 
น้ําหนัก 77.78% (7/9) 57.14% (4/7) 
น้ําตาล 44.44% (4/9) 57.14% (4/7) 
รอบเอว 88.89% (8/9) 100% (7/7) 
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กลุม A สามารถลดน้ําหนักไดทั้งหมด 7 คน คิดเปน 77.78% ระดับน้ําตาลลดลงหรืออยูในเกณฑที่ยอมรับ
ไดของผูปวยเบาหวาน จํานวน 4 คน คิดเปน 44.44% รอบเอวลดลง 8 คน คิดเปน 88.89% 

กลุม B สามารถลดน้ําหนักได 4 คนจากทั้งหมด 7 คน คิดเปน 57.14% ระดับน้ําตาลลดลงหรืออยูใน
เกณฑที่ยอมรับไดของผูปวยเบาหวาน จํานวน 4 คน คิดเปน 57.14% รอบเอวลดลงทั้งหมด คิดเปน 100% 

 
3. เปรียบเทียบความแตกตางของผลลัพธดานสุขภาพหลังเขารวมวิจัยระหวางกลุม A และกลุม B 

ผลลัพธดานสุขภาพหลังเขารวมวิจัยระหวางกลุม A ที่มีการตั้งเปาหมายรวมกันและเปาหมายสวนบุคคลที่
มีการรับรูรวมกันทั้งกลุม และกลุม B ที่มีการตั้งเปาหมายสวนบุคคลโดยรับรูเฉพาะเปาหมายของตนเอง 
แสดงผลในตารางที ่3 ถึง 5 
3.1 น้ําหนัก  คาเฉลี่ยของน้ําหนักที่ลดลงของกลุม A และกลุม B แสดงผลในตารางที ่3 

 

ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของน้ําหนักในกลุม A และกลุม B 
 n Mean Rank Sum of Rank Z p-value 

กลุม A 9 9.44 85 
กลุม B 7 7.29 51 

-.900 .368 

 คาเฉลี่ยของน้ําหนักที่ลดลงของกลุม A และกลุม B ไมแตกตางกนั 
 

 3.2 ระดับน้ําตาล  คาเฉลี่ยของน้ําตาลที่ลดลงของกลุม A และกลุม B แสดงผลในตารางที ่4 
ตารางที ่4 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของน้ําตาลในกลุม A และกลุม B 

 N Mean Rank Sum of Rank Z p-value 
กลุม A 9 9.67 87 
กลุม B 7 7.00 49 

-1.113 .266 

 คาเฉลี่ยของน้ําตาลที่ลดลงของกลุม A และกลุม B ไมแตกตางกัน 
3.3 รอบเอว  คาเฉลี่ยของรอบเอวที่ลดลงของกลุม A และกลุม B แสดงผลในตารางที ่5 

ตารางที ่5 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของรอบเอวในกลุม A และกลุม B 
 N Mean Rank Sum of Rank Z p-value 

กลุม A 9 7.78 70 
กลุม B 7 9.43 66 

-.693 .488 

คาเฉลี่ยของรอบเอวที่ลดลงของกลุม A และกลุม B ไมแตกตางกัน 
 

4. อัตราความพึงพอใจของผูปวยที่เขารวมวิจัย 
ตารางที ่6 แสดงอัตราความพึงพอใจของผูปวยที่เขารวมวิจัยทั้งกลุม A และกลุม B  

อัตราความพึงพอใจ (%) 
รายละเอียด 

กลุม A กลุม B 
อัตราความพึงพอใจ 100% 95% 
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5. ประสบการณของผูปวยที่สามารถปรับพฤติกรรมและสงผลใหผลลัพธดานสุขภาพดีขึ้น 
  
ตารางที ่7 แสดงกิจกรรมที่ผูปวยปฏิบัติและสงผลใหผลลัพธดานสุขภาพดีขึ้น 

กลุม A กลุม B 
1. ลดจํานวนอาหารลง (พิซซา 2 ถาด เหลือ 1 ถาด) 
2. นําผาขาวมามาใชประกอบการออกกําลังกาย 

ขณะดูโทรทัศน 
3. เพิ่มการเดิน วันละ 3 ชวง ชวงละ 10 นาที (3 วัน

ตอสัปดาห) 
4. เพิ่มจํานวนมื้อการรับประทานอาหารเปน  6 มื้อ 

แตมื้อที่เพิ่มทานเปนผลไมที่แคลอรีต่ํา เชน       
แอบเปล กลวย 

5. มีการประชุม สัมมนา อบรม แตไมรับประทาน
อาหารชวงพัก 

6.   เดินไปซื้ออาหารเจรับประทาน 

1. เดินมากขึ้น 
2. รับประทานผักใหมากขึ้น เริ่มจากการรับประทานผัก

กอนอาหารอื่น 
3. ออกกําลังกายมากขึ้น 
4. เปล่ียนจากดูทีวีเปนเลนเตะบอลกับหลาน 

กลุม A กลุม B 
7. เจาะน้ําตาลปลายนิ้วทุกครั้งที่ทานอาหาร เพื่อ

ทราบระดับน้ําตาลที่เพิ่มขึ้น  
8. ออกกําลังกายชวงค่ําขณะดูทีว ี
9. ไมทานของทอด 
10. ทําอาหารแลวแบงรับประทาน 3 มื้อ 
11. กอนนอน ยกขาขึ้นลง 200-300 ครั้ง 
12. นอนเร็วขึ้น ลดการรับประทานของจุบจิบ 
13. ลดขาวจาก 3 ทัพพีเหลือ 2 ทัพพี เพิ่มผัก 

 
 

 
สรุป 

จากการศึกษาเรื่อง การเรียนรูดวยพลวัตกลุมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผูปวยเบาหวาน โดยไดนํา
หลักการของพลวัตกลุม 2 ประเภทมาใชเพื่อศึกษาประสิทธิผลของพลวัตกลุม ซึ่งประเมินจากผลลัพธดานสุขภาพ 
(Metabolic Outcome Indicators) และอัตราความพึงพอใจของผูปวยเบาหวานที่เขารวมวิจัยพบวา อัตราการบรรลุ
เปาหมายรายบุคคลของกลุม A  และกลุม B พบวา ผลลัพธดานน้ําหนัก กลุม A มีเปอรเซ็นตการบรรลุเปาหมาย
ของสมาชิกในกลุมสูงกวากลุม B แตผลลัพธดานน้ําตาลและรอบเอว กลุม B มีเปอรเซ็นตการบรรลุเปาหมายของ
สมาชิกในกลุมสูงกวากลุม A เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลลัพธดานสุขภาพที่ลดลง 3 ตัว ไดแก น้ําหนัก น้ําตาล
ในเลือด  และรอบเอว หลังจากเขารวมวิจัย พบวา ทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน สําหรับอัตราความพึงพอใจในการเขา
รวมวิจัย พบวา กลุม A มีอัตราความพึงพอใจเทากับ 100% และกลุม B มีอัตราความพึงพอใจเทากับ 95% 

เมื่อพิจารณาปจจัยตางๆ ในการดําเนินวิจัยพบวา การคัดเลือกผูปวยเขากลุม มีความหลากหลาย ไม
ทัดเทียมกัน  ทัศนคติในการสงเสริมสุขภาพของผูปวยที่ผูวิจัยไดจากการสังเกตทั้งดานสีหนา คําพูดของผูปวยใน
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การเขากลุมพบวา บางคนยังไมตองการปรับพฤติกรรม โทษสภาพแวดลอมรอบตัว เชน ลักษณะงานประจําวัน 
กิจกรรมที่เขารวมกับสมาชิกในครอบครัวเปนตน ทําใหไมสามารถปรับพฤติกรรม ถึงแมจะมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากสมาชิกที่ประสบความสําเร็จในกลุม เพราะพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพเกิดจากปจจัยภายใน
ตัวเองเปนหลัก และในดานปจจัยภายในตัวเองนั้น การรับรูความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ  Bandura (1977) เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเองนั้น มีผลตอการกระทําของบุคคล บุคคล 2 คน 
อาจมีความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได ถาพบวาคน 2 คนนี้มีการรับรู
ความสามารถของตนเองแตกตางกัน ในคนคนเดียวก็เชนกัน ถารับรูความสามารถของตนเองในแตละสภาพการณ
แตกตางกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน ความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัว หากแต
ยืดหยุนตามสภาพการณ ดังนั้นสิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถ
ของตนเองในสภาวะการณนั้น ๆ นั่นเอง นั่นคือถาเรามีความเชื่อวาเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึง
ความสามารถนั้นออกมา คนที่เชื่อวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยงาย และจะ
ประสบความสําเร็จในที่สุด (Evans, 1989) รวมถึงระยะเวลาในการทําวิจัยคอนขางสั้น ทําใหผลลัพธดานสุขภาพ
บางตัว ไมมีการตรวจในชวง 1-2 เดือน อีกทั้งผลลัพธดานสุขภาพสวนใหญยังไมเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ซึ่งมีผล
ตอการประเมินประสิทธิผลของพลวัตกลุม 
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