
P307 : ผลของโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้และการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลองต่อระดับความรู้
และระดับน้ าตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่  2 รพ.สต.บ้านถ่อน  

ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
นายระพีพันธ์ วงศ์สิทธิ์            รพ.สต.บ้านถ่อน 
 

การวิจัยเชิงทดลอง ผลของโปรแกรมรู้ ทันหวานน้อยอร่อยได้และการออกก าลังกายโดยการร าไม้
พลองต่อระดับความรู้และระดับน้ าตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่  2 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับต่อวัน และปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ 
ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และเพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือด จากการเข้าร่วมโปรแกรมในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 106 คน ซึ่งกลุ่มทดลองจ านวน 53 คน 
ได้รับโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้และการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 
53 คน ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพจากคลินิกโรคเร้ือรัง(NCDs) ตามปกติ เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย โปสเตอร์ลดหวาน ลดโรคเบาหวาน ช้อนสร้างสุข การออกก าลังกายโ ดยการร าไม้พลอง 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ เคร่ืองวัดระดับน้ าตาลใน
เลือด (DTx) วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T- test โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มเดียวกัน ใช้สถิติ Paired t- test และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ใช้สถิติ Independent t – test ที่นัยส าคัญทางสถิติ .005 

ผลการศึกษาพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมรู้ทันหวานน้อยอร่อยได้และการออกก าลังกายโดยการร าไม้
พลองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิด
ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P= .001 ) และกลุ่มทดลอง มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณ
น้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ (P 
= .001)  กลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลในเลือด ลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  P = .001,) และกลุ่มทดลองมี
ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง ต่ ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P = .001) 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมรู้ทันหวานน้อยอร่อยได้และการออกก าลังกายโดยการร าไม้
พลองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสหวาน และมีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่ เหมาะสม เพื่อช่วยให้
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ลดลง และยืดเวลารวมทั้งป้องกันการป่วยด้วยโรคเบาหวานได้  
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ประเทศไทยก าลังเผชิญกับการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ป่วย โรคเบาหวาน และกลุ่มเสี่ ยง 
โรคเบาหวาน  จากข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังที่  2 ระหว่าง พ.ศ. 2539–
2540 พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มอายุ15 ปี ขึ้นไป  ร้อยละ 4.4  คร้ังที่ 3  ระหว่าง พ.ศ. 2546–2547 พบ 
ร้อยละ 6.7 และ คร้ังที่ 4  ระหว่าง พ.ศ. 2551–2552 พบร้อยละ 6.9 กลุ่ม เสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน ร้อยละ 10.7 
โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบร้อยละ 7.0 ส่วนกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคเบาหวาน พบร้อยละ 5.8  จากข้อมูลการ
ส ารวจสะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นทุกปี   สอดคล้องกับข้อมูลการคาดประมาณของ
ส านักโรคไม่ติดต่อ พบว่า  ปี 2554–2563 จะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มเป็น 2 เท่า ภายใน 6 ปี และในปี พ.ศ. 2563 
จะมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่สูง ถึง 8,200,000 คน  ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง พบว่า จากการคัดกรองประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เขตบริการสุขภาพที่ 10 จ านวน 5 จังหวัด คือ 
อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอ านาจเจริญ ในพ.ศ. 2561 พบผู้ป่วย โรคเบาหวาน ร้อยละ 6.16 
และกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน พบร้อยละ 3.3  

ส าหรับสถานการณ์โรคเร้ือรังจังหวัดอ านาจเจริญ  พบว่า  สถานการณ์โรคเบาหวานในจังหวัด
อ านาจเจริญมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น โดยมีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานปีพ.ศ. 2560 จ านวน 18,769 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 4,976.93 ต่อแสน ประชากร  พ.ศ. 2561 จ านวน  19,616 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5,187.94 ต่อแสน
ประชากร  พ.ศ. 2562 จ านวน  20,275 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5,366.08 ต่อแสนประชากร  (ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ HDC,2563)  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  มีประชากร 28,121 คน พบอัตรา
ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน ปี 2560, 2561, 2562 เท่ากับ 803.67, 716.19 และ 581.50 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ อ าเภอพนา มีผู้ป่วยเบาหวานทั้งสิ้น  1,629  คน คิดเป็นอัตราป่วย  5,792 ต่อแสนประชากร (งาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาล พนา, 2562)  จากข้อมูลโรคเร้ือรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ถ่อน อ าเภอพนา จังหวัด อ านาจเจริญ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น 4,614 คน มีผู้ป่วย
โรคเบาหวาน จ านวน 261 รายคิดเป็น อัตราป่วย 5,656.69 ต่อแสนประชากร  ซึ่งใกล้ เคียงกับอัตราป่วยระดับ
อ าเภอและพบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา จ านวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ  1.91 ภาวะแทรกซ้อนทางไตจ านวน 
6 รายคิดเป็นร้อยละ 2.29 และภาวะแทรกซ้อนที่เท้า จ านวน  3 รายคิดเป็นร้อยละ 1.14 และจากการด าเนินงาน
ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้
ความส าคัญต่อการคัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปซึ่งมี เป้าหมายในการตรวจคัดกรอง 
จ านวน 2,737 ราย ผลการด าเนินงาน พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัด กรองทั้งสิ้น 2,696 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 98.50 พบภาวะเสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวานจ านวนทั้งสิ้น 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.30 
(ทะเบียนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเร้ือรัง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านถ่อน, 2563)  
  โรคเบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด  แต่สามารถควบคุมโรคได้ถ้าผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ดีและ ต่อเน่ือง  อันจะส่งผลให้สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยูใ่นเกณฑ์ปกตไิด้  แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้เป็นระยะเวลานาน  จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายหลาย
ระบบ และเป็นสาเหตุ ท าให้เกิดความพิการหรือสูญเสียอวัยวะที่ส าคัญ  เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน  หากไม่ได้รับการเอาใจ ใส่หรือการดูแลปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันการเกิด
โรคเบาหวาน  อาจท าให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง ดังกล่าวมีโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ในอนาคต  ท าให้เป็นภาระ



ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยอย่างมหาศาล   ดังน้ันผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน   ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพต าบลบ้านถ่อน  อ าเภอพนา  
จังหวัดอ านาจเจริญ   เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่เหมาะสม  น าไปสู่การลดลงของ อัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่  
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย: 

1.เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ต่อระดับความรู้และระดับน้ าตาลในเลือดใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน 
2.เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ต่อระดับความรู้และระดับน้ าตาลในเลือด 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง  
 

ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิด 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Reserch) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
รู้ทัน หวานน้อย อร่อยได้และการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง ต่อระดับน้ าตาลในเลือด ของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่ง
ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ 2563 และอาศัยอยู่ในชุมชนเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 
143 คน โดยท าการศึกษาใน 8 สัปดาห์ ช่วงระหว่างวันที่ 13 มกราคม ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคดิ 
ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ และการออก
ก าลังกายโดยการร าไม้พลอง 

ครั้งที่ 1 สัปดาที่1 
 ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 

 ทดสอบความรู้ 

 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน  
 ให้ความรู้เร่ืองหลัก 3อ.2ส. 
 สาธิตการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง 

ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่2 
 ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 

 ความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ าตาลที่ร่างกาย
ต้องการ/วัน ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิด
ต่างๆ 

 ช้อนสร้างสุขและโปสเตอร์ลดหวาน ลดเสี่ยง
เบาหวาน,โปสเตอร์ปริมาณน้ าตาลใน
เคร่ืองดื่ม 

 การออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง 

ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3-7 
 ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 

 การออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง 

 ทบทวน ความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ าตาลที่
ร่างกายต้องการ/วัน ปริมาณน้ าตาลใน
เคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ 

ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 8 
 ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 

 การออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง 

 ทดสอบความรู้หลังการทดลอง 

 สรุปและกล่าวขอบคุณ 

 

 

ผลโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อย
ได้ และการออกก าลังกายโดยการ
ร าไม้พลอง 
 

 ความรู้เพิ่มขึ้น  

 ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง 

 



 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

1.กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2  หมายถึง ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจคัดกรองระดับ
น้ าตาลในเลือดโดยการเจาะปลายน้ิว (DTX) แล้วพบว่ามีระดับน้ าตาลในเลือดสูง 100-125 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ 
แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

2.ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน  หมายถึง สิ่งที่รับรู้มาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ การบอกเล่า ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้แบบเลือกตอบถูก ผิด จ านวน 15 ข้อ  

3.ช้อนสร้างสุข หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับตวงเคร่ืองปรุงรสที่มีปริมาณตวง คือ 1 ช้อนสร้างสุขเทียบเท่า
กับ 1 ช้อนชา 

4.การออกก าลังกายโดยไม้พลอง  หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีอย่างเหมาะสม 
โดยมีอุปกรณ์ คือไม้พลอง ซึ่งใช้ท่าประกอบจาก ป้าบุญมี  เครือรัตน์ โดยออกเป็นประจ า วันจันทร์ พุธ วันศุกร์ 
เป็นเวลา 30 – 45 นาที 

5.โปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ หมายถึง โปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน, ความรู้
เร่ืองหลัก3อ.2ส.,ความรู้เร่ืองปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับต่อวัน,ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ  เพื่อส่งเสริม
การควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลในการปรุงรสอาหาร และปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายใน
ท้องตลาด เช่นเคร่ืองดื่มชูก าลัง นม ชา กาแฟ เป็นต้น และการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง 

 
 วธิีด าเนนิการวจิัย 

รูปแบบและวิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ศึกษาแบบสองกลุ่มวัดซ้ า 2 

ระยะ คือ ระยะก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยศึกษาผลของโปรแกรมหวานน้อยอร่อยได้ และการออกก าลังกาย
โดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน เขตโรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านถ่อน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ใช้เวลา 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ถึง วันที่  6 มีนาคม 
2563 

 กระบวนการ/ข้ันตอนการวิจัย 
เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการดังน้ี  

1.กลุ่มเปรียบเทียบ นัดประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ที่เป็นกลุ่มกลุ่มเปรียบเทียบเพื่อด าเนินการดังน้ี 
1.1 พบกลุ่มเปรียบเทียบคร้ังแรก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ผู้วิ จัยแนะน าตนเอง

พร้อมทีมงาน สร้างสัมพันธภาพอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ขอความร่วมมือในการวิจัย  
1.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเปรียบเทียบ โดยการวัดระดับระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร8

ชั่วโมง โดยการเจาะที่ปลายน้ิว บันทึกค่าระดับน้ าตาลในเลือด  และประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและ
ความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ คร้ังที่ 1  



1.3 กลุ่มเปรียบเทียบด าเนินกิจวัตรประจ าวันตามปกติ 8 สัปดาห์ 
1.4 นัดประเมินกลุ่มเปรียบเทียบอีก 8 สัปดาห์ โดยการนัดมาเจาะระดับน้ าตาลในเลือดอีกคร้ัง โดยการ

วัดระดับน้ าตาลในเลือด หลังอาหาร8ชั่วโมง โดยการเจาะที่ปลายน้ิว บันทึกค่าระดับน้ าตาลในเลือด  และประเมิน
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันปริมาณน้ าตาลใน
เคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ คร้ังที่ 2  ถ้าหากลุ่มเปรียบเทียบต้องการขอค าแนะน าด้านความรู้ในการดูแลตนเอง ผู้วิ จัยให้
ค าปรึกษาและแจกโปสเตอร์ลดหวาน ป้องกันโรคเบาหวาน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

2.กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการดูตนเอง ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและ
ความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ  ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ 8 สัปดาห์ โดยมีการติดตามพฤติกรรม และวัดระดับน้ าตาลในเลือด ทุกๆ วัน
ศุกร์  ดังน้ี  

2.1 พบกลุ่มทดลอง คร้ังแรกที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นถ่อน ผู้วิจัยแนะน าตัวและทีมงาน
และสร้างสัมพันธภาพเพื่อสร้างความคุ้นเคย อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และขอความ
ร่วมมือในการวิจัย 

2.2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มทดลอง โดยการวัดระดับระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร8ชั่วโมง โดยการเจาะ
ที่ปลายน้ิว บันทึกค่าระดับน้ าตาลในเลือด  และประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความรู้เกี่ยวกับปริมาณ
น้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ คร้ังที่ 1 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 

2.3 วิทยากรและผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความรู้เร่ืองหลัก 3 อ.2ส.ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ
น้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน และปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการดูตนเองให้
เหมาะสม แก่กลุ่มทดลอง 

2.4 ผู้วิจัยแจกช้อนตวงเคร่ืองปรุงรส และโปสเตอร์ปริมาณ ปริมาณน้ าตาลที่ ร่างกายควรได้รับ/วัน
โปสเตอร์ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ ให้กับกลุ่มทดลอง อธิบายโปสเตอร์ลดหวาน ป้องกันโรคเบาหวาน 
ให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.5 กลุ่มทดลอง ออกก าลังกาย โดยการร าไม้พลอง โดยใช้ท่าจาก ป้าบุญมี เครือรัตน์ ทุกวันจันทร์ พุธ 
ศุกร์ เป็นเวลา 30 – 45 นาที เวลา 17.00 – 18.00 นาฬิกา และลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.6 ทุกๆวันศุกร์ ผู้วิจัยติดตามพฤติกรรมกลุ่มทดลอง และวัดระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร 8 ชั่วโมง 
ในกลุ่มทดลอง โดยการนัดมาเจาะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน 

2.7   ในสัปดาห์ 8 นัดกลุ่มทดลองเพื่อประเมินผลหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ดังน้ี 

- ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มทดลอง โดยการวัดระดับระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร8ชั่วโมง โดยการ
เจาะที่ปลายน้ิว บันทึกค่าระดับน้ าตาลในเลือด   

- และประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับใน
แต่ละวันปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ คร้ังที่ 2 หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

- การโชว์การออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง  
- ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณกลุ่มทดลองในความร่วมมือ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 



ประชากร 
ประชากร คือ ผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองระดับน้ าตาลในเลือด แล้วพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ทั้ง

เพศชายและเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 143 คน ที่อาศัยอยู่เขตโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบา้นถ่อน 
ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองระดับน้ าตาลในเลือด แล้วพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 106 คน เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 53 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ
จ านวน 53 คน คัดเลือกจากประชากรที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) 

คือ ผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองระดับน้ าตาลในเลือด แล้วพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 143 คน  

เกณฑ์ในการคัดออกจากการเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion criteria) 
ไม่มีความสมัครใจ อายุมาก เดินทางไม่สะดวก มีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้  ไม่

สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์  

-  อายุมากเกิน 65 ปี เดินทางไม่สะดวก มีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้  จ านวน 14 คน  
-  ไม่สมัครใจ  จ านวน 11 คน 
-  ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ จ านวน 12 คน  
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 เป็นการศึกษาประชากรทั้งหมด ไม่มีการค านวณขนาดตัวอย่าง  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 106 คน ผู้วิจัยวางแผนคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนดโดยก าหนดให้
กลุ่มตัวอย่าง 53 คน อาศัยอยู่เขต หมู่ 4,5,10และ 16 ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นกลุ่ม
ทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลในการปรุงรส ปริมาณ
น้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ และการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด และกลุ่มตัวอย่าง 
53 คน อาศัยอยู่ในเขตหมู่ 6,8,12 และ 15 ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
ซึ่งใช้ชีวิตตามปกติ และได้รับค าแนะน าเบื้องต้น หลังการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ประจ าปี  และเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อน ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง ได้ด าเนินการให้กลุ่ มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันโดยการจับคู่ (Matched pair) ให้มีความคล้ายคลึงกัน คือ เพศ และอายุต่างกันไม่เกิน 5 ปี 
 
เครื่องมือการวิจัยและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 

โปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ และการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง ต่อระดับน้ าตาลใน
เลือด ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัด



อ านาจเจริญ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณน้ าตาลที่ ร่างกายควรได้รับต่อวัน 
ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ ความรู้เร่ืองหลักของ 3อ.2ส. และการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลอง
แบ่งเป็น 2 ตอน 

 1.1 การให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน การดูแลตนเองเพื่อป้องกันและชะลอการป่วยด้วย
โรคเบาหวาน การให้ความรู้เร่ืองปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับต่อวัน ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่ มแต่ละชนิด 
เรียงล าดับปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ เทียบเป็นช้อนชาเรียงจากน้อยไปหามาก ความรู้เร่ืองหลักของ 3
อ.2ส. การแจกช้อนสร้างสุข แนะน าการใช้ช้อนสร้างสุข เปรียบเทียบปริมาณน้ าตาล แจกโปสเตอร์ลดหวาน ลด
โรคเบาหวาน เป็นโปสเตอร์แสดงปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มทุกชนิดที่พบบ่อยและมีขายในร้านค้าชุมชน  หน่วย
ปริมาณน้ าตาลเป็นช้อนชา เพื่อส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลในแต่ละวัน 

 1.2 การให้ความรู้เร่ืองการออกก าลังกายด้วยไม้พลอง กิจกรรมออกก าลังกายด้วยไม้พลองของป้า
บุญมี เครือรัตน์ วันละ 30 - 45 นาที ทุกวันจันทร์ พุธ วันศุกร์ ซึ่งมี 11 ท่า  

2. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ใช้ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  

 2.1 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเร่ืองโรค เบาหวานและ
ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับต่อวัน ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ และการออกก าลังกาย ก่อนและหลังได้รับ
การทดลอง จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบให้เลือกตอบวา่ถูก และผิด โดยเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน 
เมื่อตอบผิดให้ 0 คะแนน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของBloom (Bloom’s Taxonomy ) 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้มาตรฐานที่ 100 % ถ้ามีความสามารถในการตอบแบบสอบถาม
ได้ถูกต้อง  ≥  ร้อยละ 80  ตามเกณฑ์จะอยู่ในระดับมีความรู้มาก 

ดังน้ัน  ร้อยละ 100  =  15 คะแนน 
 ร้อยละ 80   =  12 คะแนน 
 ดังน้ัน คะแนนเต็มความรู้ 15 คะแนน ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประเมิน 2 ระดับ ดังน้ี 
 ตอบค าถามถูกต้อง  12 - 15 ข้อ หมายถึง มีระดับความรู้มาก 
 ตอบค าถามถูกต้อง   < 12       ข้อ หมายถึง มีระดับความรู้น้อย 
แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบจาก ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่า 0.88 

2.2 เคร่ืองวัดระดับน้ าตาลในเลือดปลายน้ิว (DTX) โดยใช้เคร่ืองตรวจและ Strip Lot เดียวกัน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.กลุ่มเปรียบเทียบ นัดประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
เปรียบเทียบ โดยการวัดระดับระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร 8 ชั่วโมง โดยการเจาะที่ปลายน้ิว บันทึกค่าระดับ
น้ าตาลในเลือด  และประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความรู้เกี่ยวกบัปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับใน
แต่ละวันปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ คร้ังที่ 1 แนะน าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น และ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวันตามปกติ 8 สัปดาห์ 

 นัดประเมินกลุ่มเปรียบเทียบอีก 8 สัปดาห์ โดยการนัดมาเจาะระดับน้ าตาลในเลือดอีกคร้ัง โดย
การวัดระดับน้ าตาลในเลือด หลังอาหาร8ชั่วโมง โดยการเจาะที่ปลายน้ิว บันทึกค่าระดับน้ าตาลในเลือด   และ
ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันปริมาณ
น้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ คร้ังที่ 2   



2.กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มทดลอง โดยการวัดระดับ ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร8
ชั่วโมง โดยการเจาะที่ปลายน้ิว บันทึกค่าระดับน้ าตาลในเลือด  และประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและ
ความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ คร้ังที่  1 ก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม 

กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ โดยได้รับอบรมให้ความรู้และออกก าลังกาย
ด้วยไม้พลอง ตามโปรแกรม เป็นเวลา  8 สัปดาห์ ซึ่งทุกๆวันศุกร์ ผู้วิจัยจะติดตามพฤติกรรมกลุ่มทดลอง และนัด
วัดระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร 8 ชั่วโมง โดยการนัดมาเจาะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน 

หลังจาก 8 สัปดาห์ นัดกลุ่มทดลองเพื่อประเมินผลหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ผู้วิ จัย เก็บข้อมูลกลุ่ม
ทดลอง โดยการวัดระดับระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร8ชั่วโมง โดยการเจาะที่ปลายน้ิว บันทึกค่าระดับน้ าตาล
ในเลือด  และประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละ
วันปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ คร้ังที่ 2 หลังเข้าร่วมโปรแกรม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ดังน้ี 
1.สถิติเชิงเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics ) เพื่อสรุปข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับต่อวัน 
ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ และระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ 

2.สถิติเชิงอนุมาน สถิติทดสอบ T –test  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบของ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับต่อวัน ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ  และ
ระดับน้ าตาลในเลือด ภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบค่า  t  ชนิดสองกลุ่มที่ไม่อิสระต่อกัน ( Paired t-test) 
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05  และเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ทดสอบของ ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับต่อวัน ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิด
ต่างๆ และระดับน้ าตาลในเลือด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบ โดยใชส้ถติิทดสอบคา่ t ชนิดสองกลุ่มที่
อิสระต่อกัน ( Independent t-test) ก าหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

ผลการวจิัย 

ส่วนที่ 1 ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณ
น้ าตาลในเครื่องด่ืมแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด 
 จากการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างจ านวน 106 คน โดยเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 53 คน ได้รับโปรแกรมรู้ทัน 
หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อ
ระดับความรู้และระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ และกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 53 คน ได้รับการตรวจ
ระดับน้ าตาลในเลือดด าเนินชีวิตและมีพฤติกรรมสุขภาพตามปกติ พบว่า 



 กลุ่มทดลอง มีความรู้ระดับมาก ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวัน และ
ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด ก่อนได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้
ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับความรู้และระดับ
น้ าตาลในเลือด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 45.28 และกลุ่มทดลองมีความรู้ระดับมาก ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด 
หลังได้รับการเข้าร่วมโปรแกรม จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 92.45 

กลุ่มเปรียบเทียบ มีความรู้ระดับมาก ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวัน
และปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด ก่อนได้รับการเข้าร่วมโปรแกรม รู้ทัน หวานน้อย
อร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับความรู้
และระดับน้ าตาลในเลือด จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 62.26 และกลุ่มเปรียบเทียบ มีความรู้ระดับมาก ความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายใน
ท้องตลาด หลังโปรแกรม จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 60.37 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จ าแนกตามคะแนนความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด 
คะแนนเต็ม 15 คะแนน (N=53) 
คะแนนความรู้ จ านวน (N=53) ร้อยละ 

(100) 
กลุ่มทดลอง   
ก่อนทดลอง ระดับความรู้น้อย (<12 คะแนน) 29 54.72 
ก่อนทดลอง ระดับความรู้มาก (≥12 คะแนน) 24 45.28 
(ค่าเฉลี่ย X= 11.67, SD= 1.15, Min=10, Max=14) 
หลังทดลอง ระดับความรู้น้อย (<12 คะแนน) 4 7.55 
หลังทดลอง ระดับความรู้มาก (≥12 คะแนน) 49 92.45 
(ค่าเฉลี่ย X= 13.77, SD= 1.13, Min=11, Max=15) 
กลุ่มเปรียบเทียบ   
ก่อนทดลอง ระดับความรู้น้อย (<12 คะแนน) 20 37.73 
ก่อนทดลอง ระดับความรู้มาก (≥12 คะแนน) 33 62.27 
(ค่าเฉลี่ย X= 12.05, SD= 1.09, Min=10, Max=14) 
หลังทดลอง ระดับความรู้น้อย (<12 คะแนน) 21 39.62 
หลังทดลอง ระดับความรู้มาก (≥12 คะแนน) 32 60.38 
(ค่าเฉลี่ย X= 11.92, SD= 1.10, Min=10, Max=14) 
 
ส่วนที่ 2 ระดับน้ าตาลในเลือด 

จากการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างจ านวน 106 คน โดยเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 53 คน ได้รับโปรแกรมรู้ทัน 
หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อ
ระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้



กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ และกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 53 คน ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 
มีการด าเนินชีวิตและมีพฤติกรรมสุขภาพตามปกติ พบว่า 
 กลุ่มทดลอง มีระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการ
ควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด ระดับน้ าตาล
ในเลือดมากกว่า 100 mg% จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังได้รับการเข้าร่วมโปรแกรม ระดับ น้ าตาลใน
เลือด น้อยกว่า 100 mg% จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15 และระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า 100 mg% 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 35.85  ตามล าดับ 

กลุ่มเปรียบเทียบ มีระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนได้รับการเข้าร่วมโปรแกรม รู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ 
ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด 
ระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า 100 mg% จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังการเข้าร่วมโปรแกรม ระดับ
น้ าตาลในเลือด น้อยกว่า 100 mg% จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.54 และระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า 100 
mg% จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 92.56  ตามล าดับ ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จ าแนกตามระดับ น้ าตาลในเลือด 
(N=53) 
ระดับน้ าตาลในเลือด จ านวน (N=53) ร้อยละ (100) 
กลุ่มทดลอง   
ก่อนทดลอง ระดับน้ าตาลในเลือด (≥100 mg%) 53 100 
(ค่าเฉลี่ย X= 117.18, SD= 10.31, Min=104, Max=147) 
หลังทดลอง ระดับน้ าตาลในเลือด (<100 mg%) 34 64.15 
หลังทดลอง ระดับน้ าตาลในเลือด (≥100 mg%) 19 35.85 
(ค่าเฉลี่ย X= 98.45, SD= 8.60, Min=83, Max=123) 
กลุ่มเปรียบเทียบ   
ก่อนทดลอง ระดับน้ าตาลในเลือด (≥100 mg%) 53 100 
(ค่าเฉลี่ย X= 113.96, SD= 9.00, Min=103, Max=142) 
หลังทดลอง ระดับน้ าตาลในเลือด (<100 mg%) 4 7.54 
หลังทดลอง ระดับน้ าตาลในเลือด (≥100 mg%) 49 92.56 
(ค่าเฉลี่ย X= 115.83, SD= 10.36, Min=89, Max=142) 
 
ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานข้อที่ 1 หลังจากโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณ
น้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อ ระดับความรู้และระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานชนิดที่2 เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน  ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ กลุ่มทดลองมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณ
น้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด เพิ่มขึ้น 

การศึกษาผลของโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและ
การการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับความรู้และระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 



เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อวิเคราะห์
ระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่ ม
แต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Paired t - test พบว่าหลัง
ได้รับโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกาย
โดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด กลุ่มทดลองมีระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่
ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด  เพิ่มขึ้น (X= 13.77, SD= 
1.13) มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (X= 11.67, SD.= 1.15) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= 
13.28, p-value = .001) ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและ
ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้
ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด 
(N=53) 
คะแนนความรู้ X SD. Mean Difference (SD) t p-value 

ก่อนทดลอง 11.67 1.15 2.09(1.14) 13.28 .000* 
หลังทดลอง 13.77 1.13 
*P- value = .001  
 

สมมติฐานข้อที่ 2 หลังจากโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณ
น้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มทดลองมีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆที่มี
ขายในท้องตลาด เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

การศึกษาผลของโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและ
การการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อวิเคราะห์ระดับคะแนนความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆที่มีขายใน
ท้องตลาด ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Independent’s t - test 
พบว่าหลังได้รับโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออก
ก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด กลุ่มทดลองมีระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณ
น้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆที่มีขายในท้องตลาด  เพิ่มขึ้น (X= 13.77, 
SD= 1.13) มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (X= 11.92, SD.= 1.10) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= 
8.48, p-value = .001) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและ
ปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆที่มีขายในท้องตลาด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลัง



การใช้โปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกาย
โดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด (N=53) 
คะแนนความรู้ กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ Mean 

Difference 
(SD) 

t p-
value X SD. X SD. 

ก่อนทดลอง 11.67 1.15 12.05 1.09 0.37(0.21) 1.72 .088 
หลังทดลอง 13.77 1.13 11.92 1.10 1.84(0.21) 8.48 .000* 
*P- value = .001  
 

สมมติฐานข้อที่ 3 หลังจากโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณ
น้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มทดลองมีระดับ
น้ าตาลในเลือด ลดลง 

การศึกษาผลของโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและ
การการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อเปรียบเทียบระดับ น้ าตาลใน
เลือด ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ Paired t - test พบว่า หลังการได้รับโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อย
อร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาล
ในเลือด กลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลในเลือด ลดลง (X= 98.45, SD= 8.60) ซึ่งก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีระดับน้ าตาล 
(X=117.18, SD= 10.31) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= 12.65, p-value = .001) ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้
ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด  
(N=53) 

ค่าระดับน้ าตาลในเลือด X SD. Mean 
Difference 
(SD) 

t p-
value 

ระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนทดลอง 117.18 10.31 18.73(10.77) 12.65 .000* 
 หลังทดลอง 98.45 8.60 

*p-value = .001  
 
สมมติฐานข้อที่ 4 หลังจากโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณ

น้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มทดลอง มีระดับ
น้ าตาลในเลือด ลดลง ต่ ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

การศึกษาผลของโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและ
การการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขตโรงพยาบาล



ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อเปรียบเทียบระดับน้ าตาลใน
เลือด ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Independent’s t – test 
พบว่าหลังการได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกายโดยร า
ไมพ้ลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด กลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลในเลือด ลดลง (X= 98.45, SD= 8.60) ต่ ากว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ (X= 115.83, SD.= 10.36) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= 9.39, p-value= .001 
ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าระดับน้ าตาลในเลือด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลัง
การใช้โปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและการการออกก าลังกาย
โดยร าไม้พลองต่อระดับน้ าตาลในเลือด กลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลในเลือด (N=53) 
ค่าระดับน้ าตาลในเลือด กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ Mean 

Difference 
(SD) 

t p-
valu
e 

X SD. X SD. 

ระดับน้ าตาลในเลือด
(DTx) 

ก่อนทดลอง 117.18 10.31 113.96 9.00 3.22(1.88) 1.71 .089 
หลังทดลอง 98.45 8.60 115.83 10.36 -17.37(1.84) 9.39 .000* 

*p- value = .001 

 
การอภิปลายผล 

หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ส่งเสริมการควบคุมการบริโภคปริมาณน้ าตาลและ
การการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อระดับความรู้และระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 
เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่ากลุ่มทดลอง
มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มี
ขายในท้องตลาด เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  p = .001 )  และพบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับในแต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด
เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P = .001 ) สอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณี และ
คณะ (2560)  พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการ  ออกก าลังกาย พฤติกรรมการ
จัดการความเครียด และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ สูงกว่าก่อนเข้าร่วม  โปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05 )  และสุขสันต์ 
(2555) หลังเข้าร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  ในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนความรู้โรคเบาหวานของกลุ่ม
ทดลอง หลังเข้าค่ายเบาหวาน มีค่าสูงกว่าก่อนเข้าค่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ( p < 0.001)  ซึ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจเน่ืองจากกิจกรรมการให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับใน
แต่ละวันและปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาด ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม คือมีการซักถามข้อสงสัย อย่างเป็นกันเอง ทั้งเร่ืองของโรค การปรุงอาหารในชีวิตประจ าวัน 



และการใช้ภาพโปสเตอร์ ตัวอย่างเคร่ืองดื่มชนิดต่าง ชี้ให้เห็นเคร่ืองดื่มที่มีปริมาณน้ าตาลจากมากไปน้อยอย่าง
ชัดเจน ซึ่งท าให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน เข้าใจเร่ืองโรคเบาหวาน ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับต่อวัน และ
ตระหนักถึงปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ มากขึ้น สามารถเลือกประกอบอาหารเมนูต่างๆโดยใช้ป ริมาณ
น้ าตาลน้อยๆ และลดการซื้อและดื่มเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ ที่มีขายตามท้องตลาดได้  

หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ และการการออกก าลังกายโดยร าไม้พลองต่อ ระดับ
ความรู้และระดับน้ าตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลในเลือด ลดลง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P = .001)  และหลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลในเลือดลดลง ต่ ากว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = .001) สอดคล้องกับการศึกษาของ บัญญัติ  และคณะ (2558) พบว่า  
การสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง จังหวัดล าพูน หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มทดลองลดลง (  x = 
95.04 ± 5.46) หลังได้รับ โปรแกรมสร้างความตระหนักมีความแตกต่างกับกลุ่มควบคมุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 และ ค าภีและคณะ (2558) หลังสิ้นสุดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโดย
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีความเชื่อในความสามารถแห่งตน ต าบลบึงงาม อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวาน ความคาดหวังในผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และระดับ
น้ าตาลในเลือด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เห็นว่าการที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน มีระดับน้ าตาลในเลือดที่ลดลง เน่ืองจากผู้ป่วยได้รับความรู้
ที่ถูกต้อง เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการปรุงอาหารและการบริโภคอาหารที่มีน้ าตาลเป็นส่วนผสมมาก
ขึ้น ท าให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้รับน้ าตาลในปริมาณไม่เกินที่ก าหนดต่อ วัน รวมถึงประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน ได้ออกก าลังกายโดยการร าไม้พลองทุกวันจันทร์ พุธ วันศุกร์ อย่างสม่ าเสมอ เป็นเวลา 35 – 40 
นาที  

 
บทสรุป 
 ผลของโปรแกรมรู้ ทันหวานน้อยอร่อยได้และการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลองต่อระดับความรู้และ
ระดับน้ าตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน 
ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
ปริมาณน้ าตาลที่ควรได้รับต่อวัน และปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ  ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
ทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และเพื่อเปรียบเทียบค่าระดับน้ าตาลในเลือด จากการเข้า
ร่วมโปรแกรมในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  

ผลการศึกษาพบว่า  
1.หลังเข้าร่วมโปรแกรมรู้ทันหวานน้อยอร่อยได้และการออกก าลังกายโดยการร าไม้พลองของประชาชน

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ( P= .001 ) และกลุ่มทดลอง มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองดื่ม
ชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = .001)  



2. กลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลในเลือด ลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  P = .001,) และกลุ่มทดลองมี
ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง ต่ ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  P = .001) 
 

 

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป  

1. ควรมีการผลิตสื่อและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เร่ืองปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน และปริมาณน้ าตาล
ในเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ และติดประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนให้ชัดเจน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและไม่มี
ความรู้ที่ชัดเจนในเร่ืองน้ี 

2. สามารถน าโปรแกรมรู้ทัน หวานน้อยอร่อยได้ ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอื่น ๆ ในพื้นที่ และ
ควรมีการติดตามหลังจัดกิจกรรมเพื่อ ประเมินผลในระยะ 6 - 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

ควรมีการศึกษาระยะยาว และตรวจวัดผลระดับน้ าตาลในเลือดโดยใช้ค่า HbA1C เพราะเป็นค่าระดับ
น้ าตาลในเลือดสะสมในร่างกาย ซึ่งจะแปรได้ผลตรงกว่า DTx หรือ FBS 
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โรคเบาหวาน รู้จักเพ่ือป้องกัน รู้ทันเพ่ือควบคุม.[ อินเตอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2562].เข้าถึงได้จาก: 
https://www.bangkokhospital-

chiangmai.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8

%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0

%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B

9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A

7%E0%B8%B2%E0%B8%99/ 
สุขสันต์ อินทรวิเชียร.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด.[อินเตอร์เน็ต].2555[เข้าถึงเมื่อ : 2 ธันวาคม 2562].เข้าถึงได้จาก: 
http://odpc7.ddc.moph.go.th/journal/article.php?vol=19&iss=2&y=2555&art 

อรุณี ยศปญัญา และคณะ.ผลของโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี.[อินเตอร์เน็ต].2558[เข้าถึง
เมื่อ : 8 ธันวาคม 2562].เข้าถึงได้จาก: http://gnru2017.psru.ac.th/proceeding/565-

25600831133313.pdf 
 

 

 

http://gs.nsru.ac.th/files/6/8%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A3.pdf
http://gs.nsru.ac.th/files/6/8%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A3.pdf
http://gs.nsru.ac.th/files/6/8%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A3.pdf
http://www.siphhospital.com/th/news/article/share/901/Diabetes
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004501
https://www.bangkokhospital-chiangmai.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://www.bangkokhospital-chiangmai.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://www.bangkokhospital-chiangmai.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://www.bangkokhospital-chiangmai.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://www.bangkokhospital-chiangmai.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://www.bangkokhospital-chiangmai.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/
http://odpc7.ddc.moph.go.th/journal/article.php?vol=19&iss=2&y=2555&art
http://gnru2017.psru.ac.th/proceeding/565-25600831133313.pdf
http://gnru2017.psru.ac.th/proceeding/565-25600831133313.pdf

