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This research is an experimental research (quasi-experimental research). The objective to study
the effects of diet and physical activity clinic program and knowledge access to health behaviors and the
body  composition  of  patients  with  diabetes  and  hypertension.  Subjects were  patients with  diabetes
and high blood pressure, uncontrolled blood glucose, or high blood pressure. Area in Sub-district Health
Promoting  Chansen  30  samples  join  the  program 6  times.    By  selecting a  specific  sample  (Purposive
Sampling) using conventional research group measured before and after treatment. The instruments include
the  study. Assessment of Knowledge and Behavior Clinical  applications without  belly A  summary  and
analysis of body composition. Analysis by frequency, percentage, mean, standard deviation, Paired-sample
t-test. The results showed that After entering the program without clinical heart and educating. The sample
had an average score  of knowledge significantly increased level of 0.001. Percentage of behavioral change
in a positive increase 0.001 significantly  level, and evaluated body composition different from that before
the trial was 0.001 statistically significant level.
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การวจิยัคร ั�งนี� เป็นการวจิยักึ�งทดลอง (quasi-experimental research) มวีตัถปุระสงคเ์พื�อศึกษาผลของโปรแกรม
คลนิิกไรพ้งุต่อการใหค้วามรู ้พฤตกิรรมสุขภาพ และผลการตรวจองคป์ระกอบภายในร่างกายของผูป่้วยเบาหวาน กลุม่ตวัอยา่ง
คือผูป่้วยเบาหวานที�ควบคุมระดบันํ�าตาลในเลอืดไดไ้ม่ด ีในเขตพื�นที�โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตาํบลบา้นจนัเสน จาํนวน ��คน
เขา้ร่วมโปรแกรม � คร ั�ง โดยวธิีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแ้บบแผนการวจิยักลุม่เดยีว
วดัก่อนและหลงัการทดลอง  เครื�องมือที�ใช ้ ไดแ้ก่  แบบสอบถามขอ้มูลท ั �วไป  แบบประเมินความรูแ้ละพฤติกรรมสุขภาพ
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� คะแนน �� ขอ้ �� คะแนน  (การแปลผลขอ้ที�ตอบถกูตอ้งคือ
ขอ้ �, �, �, �, �, �, �, �� และ ขอ้ ��  ไดข้อ้ละ � คะแนน
ขอ้ที�ตอบไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ทราบคือขอ้ �, �,  ��, �� และขอ้
�� มค่ีาคะแนนเทา่กบั �)

�. แบบสรุปการตรวจวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภายใน
ร่างกาย  ดว้ยเครื�องวดัวเิคราะหอ์งค์ประกอบภายในร่างกาย
(Body  Composition  Analyzer)  TANITA  โดยบนัทกึ
เกี�ยวกบัขอ้มูลส่วนบคุคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ และขอ้มูล
การประเมนิสุขภาพส่วนบคุคล แบง่ออกเป็น � ส่วน ประกอบ
ดว้ย  �.  ค่าดชันีมวลกาย  (Body  Mass  Index  :  BMI)
และรอบเอว  �.  ค่ารอ้ยละไขมนัสะสมในร่างกาย  �.  ค่ามวล
กระดูก  �.ค่ามวลกลา้มเนื� อ  (สดัส่วนกลา้มเนื� อกบัไขมนั)
�. ค่าอตัราการเผาผลาญพลงังาน (Basal Metabolic Rate/
BMR) วดัเป็นกโิลแคลอรี� (kcal) เป็นพลงังานที�ใชใ้นร่างกาย
ที�ไดร้บัจากอาหาร  เป็นปริมาณพลงังานที�ร่างการเผาผลาญ
ขณะพกั  และประเมินอายุจากการเผาผลาญ  (Metabolic
Age)  6.  ค่ารอ้ยละรวมของนํ�าในร่างกาย  หลงัจากประเมิน
ผลการตรวจแลว้สรุปผลภาวะสุขภาพโดยรวมของผูร้บัการ
ตรวจดว้ยเครื� องวดัวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกาย
(Body  Composition  Analyzer)  ออกเป็น  �  กลุ่ม  คือ
�. สุขภาพด ี�. ปกตแิละเพิ�มการออกกาํลงักาย �. เริ�มมคีวาม
เสี�ยง �. มคีวามเสี�ยง และ �. ควรปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรม

�. โปรแกรมคลนิิกไรพ้งุม ี� คร ั�ง ดงันี�
กจิกรรมครั�งที� �  �. ทาํแบบประเมนิความรูก้่อนเขา้คลนิกิไรพ้งุ
(pre  –  test)  2.  ความรูเ้รื�องคลนิิกไรพ้งุ  (DPAC  :  Diet
and  Physical  Activity  Clinic)  และการทาํส ัญญาใจ
�.  ทาํเวชระเบยีนผูร้บับริการคลนิิกไรพุ้ง  �.  ตรวจร่างกาย
ประเมินภาวะเสี� ยงและภาวะสุขภาพรายบุคคล  ประเมิน
องค์ประกอบของร่างกายในกลุ่มเป้าหมายโดยใชเ้ครื�องวดั
องค์ประกอบของร่างกาย  ประเมินตนเองในเรื�องพฤติกรรม
การกนิ การออกกาํลงักาย อารมณ ์การดื�มสรุา และการสูบบหุรี�
�.  ใหค้วามรูเ้รื�องโรคเบาหวานและการปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรม
นดัหมายครั�งต่อไป
กิจกรรมครั�งที�  �    �.  ซกัถามสมาชิกเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตวั
�. ตรวจร่างกาย  ประเมนิภาวะสุขภาพ โดยการชั �งนํ�าหนกั และ
วดัรอบเอว  �.  สาธิตอาหารตามธงโภชนาการ  เมนูชูสุขภาพ
คร ั�งที�  �  �.  บรรยายความรูเ้รื�องโภชนาการที�พึงปฏิบตัิและ
การคาํนวณพลงังาน  การบนัทึกพฤติกรรมการรบัประทาน

อาหาร การออกกาํลงักาย อารมณ์ การดื�มสุรา และการสูบบหุรี�
�.  กจิกรรมยดืเหยยีดคลายกลา้มเนื�อ
กิจกรรมคร ั�งที�  �  �.  ซกัถามสมาชิกเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตวั
ทบทวนเรื�องการรบัประทานอาหาร  �.  ตรวจร่างกายประเมนิ
ภาวะสุขภาพ  โดยประเมินองค์ประกอบของร่างกายในกลุ่ม
เป้าหมายโดยใชเ้ครื� องวดัองค์ประกอบของร่างกาย  �.  ทาํ
แบบสอบถามคดักรองความเสี�ยงก่อนออกกาํลงักาย กจิกรรม
“ห ัวเราะสร ้างพล ัง”  4.  บรรยายความรู ้ เรื� องหล ักการ
ออกกาํลงักาย �. กจิกรรมสมาธิบาํบดั
กิจกรรมคร ั�งที�  �  �.  ซกัถามสมาชิกเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตวั
ทบทวนเรื� องการร ับประทานอาหาร  �.  ตรวจร่ างกาย
ประเมินภาวะสุขภาพ  โดยการชั �งนํ�าหนัก  และวดัรอบเอว
�.  สาธิตอาหารตามธงโภชนาการ  เมนูชูสุขภาพ  คร ั�งที�  �
�. ทบทวนความรูเ้รื�องโภชนาการที�พงึปฏบิตั ิ และการคาํนวณ
พลงังาน �. กจิกรรมไมพ้ลองป้าบญุมี
กิจกรรมคร ั�งที�  �  �.  ซกัถามสมาชิกเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตวั
ทบทวนเรื� องการร ับประทานอาหาร  �.  ตรวจร่ างกาย
ประเมินภาวะสุขภาพ  โดยการชั �งนํ�าหนกั  และ  วดัรอบเอว
�.  ร ับประทานอาหารว่างและเครื� องดื� ม  �.  ความรู ้เรื� อง
การลดหวานม ันเค็ม  เติมเต็มด ว้ยผักผลไม  ้ และคาถา
ลดนํ�า หนัก  �.  ทบทวนความรู ้ตามแบบประเมินความรู ้
คลนิิกไรพ้งุ �. กจิกรรมโยคะ นดัหมายคร ั�งต่อไป
กิจกรรมคร ั�งที�  �  �.  ซกัถามสมาชิกเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตวั
ทบทวนเรื�องการรบัประทานอาหาร �. ตรวจร่างกาย ประเมนิ
ภาวะสุขภาพ  โดยประเมินองค์ประกอบของร่างกายในกลุ่ม
เป้าหมายโดยใชเ้ครื�องวดัองค์ประกอบของร่างกาย  (Body
Composition Analyzer) 3. ทบทวนความรูก้ารปรบัเปลี�ยน
พฤติกรรมการบริโภคและการออกกาํลงักาย  �.  ทาํแบบ
ประเมนิความรูห้ลงัเขา้คลนิิกไรพ้งุ (post – test) 5. สรุปผล
ตามโปรแกรมคลนิิกไรพ้งุและการใหค้วามรู ้

�.  แบบประเมินสุขภาพของกองออกกาํลงักาย
เพื�อสุขภาพ  กองอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข(4)  ซึ�งมีแบบ
ประเมนิท ั�งสิ�น �� ขอ้ รวม �� คะแนน แบง่ความถี�การปฏบิตัิ
เป็น  �  ระดบั  คือ  ระดบัที�  �  ประจาํ  ระดบัที�  �  คร ั�งคราว
ระดบัที� � ไม่เคยเลย พฤตกิรรมที�สาํรวจมดีงันี�  �. กนิอาหาร
ครบ  �  หมู่  �.  กนิอาหารหลากหลาย  ไม่ซํ�าซาก  �.  กินผกั
มากกว่ าว ันละ  �  ท ัพพี  �.  กินผลไม ้ว ันละ  �-�  ส่วน
�.  กินปลาอย่างนอ้ยวนัละ  �  มื�อ  �.  กนิเนื� อสตัวไ์ม่ติดมนั
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สปัดาหล์ะ  �-�  มื�อ  �.  ดื�มนมขาดมนัเนย  วนัละ  �-�  แกว้
�.  กินอาหารมื�อเยน็ห่างจากเวลานอนไม่นอ้ยกว่า  �  ช ั �วโมง
�. กนิอาหารประเภทตม้ นึ�ง ลวก อบ  ��. หลกีเลี�ยงอาหาร
ไขมนัสูง ��. หลกีเลี�ยงของหวาน และขนมที�มแีป้งและนํ�าตาล
มาก  ��.  กินอาหารรสจืด  ไม่เติมนํ�าปลาหรือเกลอืในอาหาร
��. เลอืกดื�มนํ�าเปลา่แทนนํ�าอดัลมหรอืนํ�าหวาน ��. หลกีเลี�ยง
เครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล ์��. อารมณ์ด ีไม่เครยีด ��. นอน
หลบัไม่นอ้ยกวา่วนัละ �-� ช ั �วโมง ��. ออกกาํลงักายสปัดาห์
ละ  �  วนั  ��.  ออกกาํลงักายวนัละ  ��  นาท ี ��.  ขณะออก
กาํลงัหายใจเร็วขึ� นกว่าปกติและเหงื�อซึม  ��.  ทุกคร ั�งวดั
รอบเอวไดไ้ม่เกินเกณฑอ์ว้นลงพุง  คือ  เพศหญิงไม่เกิน  ��
เซนติเมตร  และเพศชายไม่เกิน  ��  เซนติเมตร  สรุปการ
ประเมนิดว้ยความถี�การปฏบิตัดิงันี�  คือ ระดบัที� � เป็นประจาํ
(�-�  วนัต่อสปัดาห)์  แนะนาํใหป้ฏิบตัิตนแบบนี�ต่อไป  ระดบั
ที� � คร ั�งคราว (�-� วนัต่อสปัดาห)์ แนะนาํใหพ้ยายามปฏบิตัิ
เป็นประจาํ ระดบัที� � ไมเ่คยเลย แนะนาํใหพ้จิารณาถงึสาเหตทุี�
ไม่ไดป้ฏิบตัิเป็นประจาํและใชค้วามพยายามค่อย  ๆ  เปลี�ยน
มาปฏิบตัใิหเ้ป็นคร ั�งคราวหรอืปฏบิตัิเป็นประจาํเพื�อประโยชน์
ต่อสุขภาพ

การเกบ็รวบรวบขอ้มูลวจิยั
ผูว้จิยัดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดย

ขออนุญาตเก็บขอ้มูลตามข ั�นตอนและดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  ดงันี�   �.  ผู ว้ ิจ ัยทาํหนังสือแนะนาํตวั  ถึงสาํนักงาน
สาธารณสุข จงัหวดันครสวรรค ์เพื�อนาํเสนอโครงการวจิยัและ
ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เมื�อไดร้บัการอนุมตัิ
แลว้ผูว้จิยัจึงทาํเรื�องขออนุมตัทิาํการศึกษาวจิยัในโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตาํบลบา้นจนัเสน เพื�อขออนุญาตเกบ็ขอ้มูลกบั
ผูป่้วยกลุม่ตวัอยา่ง  เมื�อไดร้บัอนุญาตผูว้จิยัจึงดาํเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู �. ผูว้จิยัศึกษาประวตัขิองผูป่้วยเบาหวาน เลอืก
กลุ่มเป้าหมายที�มีลกัษณะตรงตามที�กาํหนด  �.  ผู ว้ ิจ ัยให ้
กลุม่ตวัอยา่งแต่ละรายเซน็หนงัสอืยนิยอม โดยไดร้บัการบอก
กล่าวและเต็มใจเพื�อพิทกัษส์ิทธิ� ในการเขา้ร่วมการวิจ ัยและ
ดาํเนินการตามข ั�นตอนเพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูล  การรวบรวม
ขอ้มูลคร ั�งนี�  ผูว้จิยัทาํการพทิกัษส์ทิธิ� กลุม่ตวัอยา่ง โดยจดัทาํ
เอกสารชี�แจงวตัถปุระสงคข์องการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลให ้
พิจารณา  และเมื�อตกลงเขา้ร่วมการศึกษาใหล้งชื�อยินยอม
ก่อนเขา้ร่วมวจิยั การตดัสนิใจจะไม่มผีลต่อการรกัษาพยาบาล

ที�ผูป่้วยจะไดร้บัคาํตอบที�ไดจ้ะถอืเป็นความลบั  และนาํมาใช ้
เฉพาะการศึกษานี� เทา่นั�นและกลุม่ตวัอยา่งสามารถขอถอนตวั
ออกจากการศึกษาไดต้ามตอ้งการ

สถติิที�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล
วิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละส่วน  โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รูปทางสถติ ิดงันี�
�. สถติเิชงิพรรณนา บรรยายลกัษณะทั �วไป ไดแ้ก่

รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ �าสุด ค่าสูงสุด
�.  สถิติเชิงอนุมาน  เปรียบเทียบความต่างของ

ค่าเฉลี�ย ใชส้ถติ ิPair Sample t-test

ผลการวจิยั
               กลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่ผูป่้วยเบาหวานที�ควบคมุระดบั
นํ�าตาลในเลือดไดไ้ม่ดี  ในเขตพื� นที�ตาํบลจันเสน  เขา้ร่วม
โปรแกรมคลนิิกไรพ้งุจาํนวนท ั�งสิ�น �� คน โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ จาํนวน  �� คน และ เป็นเพศชาย จาํนวน � คน
คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� และ ��.�� ของจาํนวนประชากรกลุม่ตวั
อย่างท ั�งหมดตามลาํดบั  สาํหรบักลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
อายุ  ��  ปีขึ�นไป  จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  ��  ของ
จาํนวนประชากรกลุม่ตวัอยา่งท ั�งหมด รองลงมา คือ กลุม่อายุ
ระหวา่ง �� – 59 ปี จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� ของ
จาํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่างท ั�งหมด  และนอ้ยที�สุดอยู่ใน
กลุม่อายุกลุม่อายุระหวา่ง �� – 49  ปี จาํนวน � คน คิดเป็น
รอ้ยละ  �.��  ของจาํนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างท ั�งหมด
สถานภาพของประชากรกลุม่ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่สมรส จาํนวน
�� คน คิดเป็นรอ้ยละ �� ของจาํนวนประชากรกลุม่ตวัอยา่ง
ท ั�งหมด  และเป็นหมา้ย  จาํนวน  �  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  ��
ของจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่างท ั�งหมด  ระดบัการศึกษา
พบวา่สว่นใหญ่ประชากรกลุม่ตวัอยา่งมกีารศึกษาระดบัประถม
ศึกษา จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ �� ของจาํนวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างท ั�งหมด  และมีการศึกษาระด ับม ัธยมศึกษา
จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  ��  ของจาํนวนประชากร
กลุ่มตวัอย่างท ั�งหมด  ในส่วนของโรคประจาํตวัของประชากร
กลุ่มตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรคความดนัโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานท ั�ง � อยา่ง จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��
ของจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่างท ั�งหมด  และโรคเบาหวาน
อย่างเดียวจาํนวน  �  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  ��  ของจาํนวน
ประชากรกลุ่มตวัอย่างท ั�งหมด
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จากตารางที�   �  พบว่า  กลุ่ มตัวอย่างก่อนเข า้
โปรแกรมคลนิิกไรพ้งุมรีะดบัความรู ้คะแนนเฉลี�ย (X) เทา่กบั
�.�  คะแนน  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  �.��
คะแนน  อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ และผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัเขา้รบั
การอบรมมรีะดบัความรูค้ะแนนเฉลี�ย (X) เทา่กบั ��.� คะแนน
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั  �.��  คะแนน  อยูใ่น

ตารางที� � เปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ย สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรูก้่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมคลนิิกไรพ้งุ N=30

  คะแนน        ก่อนการทดลอง      หลงัการทดลอง      ค่าความต่าง      t     df     p-value
        X        S.D.        X        S.D.       X     S.D.

  แบบประเมนิความรู ้       �.�       �.��       ��.�     �.��       4.10    4.7.3    4.741     29     < 0.001
  ก่อนและหลงัเขา้ร่วม
  โปรแกรมคลนิิกไรพ้งุ

เกณฑด์ ี(คะแนน ��-��) จึงสรุปไดว้า่ภายหลงัการเขา้รบัการ
อบรมคลนิิกไรพ้งุผูเ้ขา้รบัการอบรมมรีะดบัความรูม้ากขึ�นจาก
ระดบัพอใชเ้ป็นระดบัด ีระดบัคะแนนเฉลี�ย (X) เพิ�มขึ�นเทา่กบั
�.�� คะแนน  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั �.���
คะแนน  คะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�
ระดบั < �.���

จากตารางที�  �  พบวา่  ก่อนทดลองกลุ่มตวัอยา่งมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที�เหมาะสม  ความถี�การปฏิบตัิ
ระดบัที� � คร ั�งคราว รอ้ยละ ��.�� หลงัทดลองกลุม่ตวัอยา่ง
มกีารปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารที�เหมาะสมดขีึ�นคอื
มีความถี�การปฏิบตัิความถี�การปฏิบตัิระดบัที�  �  เป็นประจาํ

ตารางที�  �  เปรยีบเทยีบรอ้ยละของการปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมคลนิิกไรพ้งุ  N=30

เกณฑค์วามถี�การปฏบิตัิ
  การปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรม ระดบั � ประจาํ     ระดบั � ครั�งคราว  ระดบั �

(�-� วนั/สปัดาห)์      (�-� วนั/สปัดาห)์           ไม่เคยเลย

  การรบัประทานอาหาร ก่อน         0 28        2
      (รอ้ยละ ��.��) (รอ้ยละ �.��)

หลงั        19 11        0
(รอ้ยละ ��.��)       (รอ้ยละ ��.��)

  การจดัการอารมณ์ ก่อน        12 18        0
(รอ้ยละ ��)        (รอ้ยละ ��)

หลงั        22 8        0
(รอ้ยละ ��.��)        (รอ้ยละ ��.��)

  ออกกาํลงักาย ก่อน         1 9       20
(รอ้ยละ �.��)        (รอ้ยละ ��) (รอ้ยละ ��.��)

หลงั        12 16        2
(รอ้ยละ ��)        (รอ้ยละ ��.��) (รอ้ยละ �.��)

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ  ��.��  พฤตกิรรมการจดัการทางดา้นอารมณ์
ก่อนทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความถี� การปฏิบตัิระด ับที�   �
คร ั�งคราว  รอ้ยละ��  หลงัทดลอง  กลุ่มตวัอย่างมีการปรบั
เปลี�ยนพฤตกิรรมดา้นการจดัการอารมณ์ที�ดขี ึ�นคือ  มคีวามถี�
การปฏิบตัิความถี�การปฏิบตัิระดบัที�  �  เป็นประจาํ  รอ้ยละ
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��.��  พฤติกรรมการออกกาํลงักายก่อนทดลองกลุ่มตวัอยา่ง
มคีวามถี�การปฏบิตัริะดบั  �  ไม่เคยปฏบิตัเิลยรอ้ยละ  ��.��
หลงัทดลองกลุ่มตัวอย่างมีการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมดา้น
การออกกาํลงักายที�ดีขึ� นคือมีความถี�การปฏิบตัิระดบัที�  �

คร ั�งคราว  รอ้ยละ  ��.��  สรุปไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีการปรบั
เปลี�ยนพฤติกรรมท ั�ง  �  ดา้นความถี�การปฏิบตัิเพิ�มขึ�นใน
ทกุ ๆ ดา้น

จากตารางที�  �  พบว่า  ก่อนทดลองกลุ่มตวัอย่าง
มอีงคป์ระกอบที� � ระดบัไขมนัในร่างกาย (%) มค่ีาเฉลี�ย (X)
เทา่กบัรอ้ยละ  ��.��  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั
�.��  และหลงัทดลองมีค่าเฉลี�ย  (X)  เท่ากบัรอ้ยละ  ��.��
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั  �.��  (ค่าเฉลี�ยลดลง
รอ้ยละ �.  �� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั �.��)
ซึ�งไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�ระด ับ  �.���
องคป์ระกอบที�  �  ระดบัไขมนัที�เกาะตามอวยัวะในช่องทอ้ง
กอ่นทดลองมค่ีาเฉลี�ย (X) เทา่กบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  เท่ากบั  �  หลงัทดลองมีค่าเฉลี�ย  (X)  เท่ากบั  �.�
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั  �.��  (ค่าเฉลี�ยลดลง
รอ้ยละ  �.��  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  �.��)
ซึ�งไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�ระด ับ  �.���
องคป์ระกอบที�  �  ระดบัมวลกลา้มเนื� อ  (Kg)  ก่อนทดลองมี
ค่าเฉลี�ย (X) เทา่กบั ��.�� Kg ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทา่กบั �.�� และหลงัทดลองมค่ีาเฉลี�ย (X) เทา่กบั ��.�� Kg
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั  �.��  (ค่าเฉลี�ยลดลง

ตารางที�  �  เปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ย  สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการตรวจประเมนิองคป์ระกอบของร่างกาย  โดยใช้
เครื�องวดัองคป์ระกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมคลนิิกไรพ้งุ N=30

  การตรวจประเมิน
  องคป์ระกอบของร่างกาย    ก่อนการทดลอง    หลงัการทดลอง     ค่าความต่าง   t df       p-value
  โดยใชเ้ครื�องวดัองคป์ระกอบ     X          S.D.     X          S.D.   X          S.D.
  ของร่างกาย (Body
  Composition Analyzer)

  �. ไขมนัในร่างกาย (%)    32.10   6.73    31.33   6.56  0.77  3.27 1.291 29        0.207
  �. ระดบัไขมนัที�เกาะตาม
     อวยัวะในช่องทอ้ง     8.27   3.33     8.1   3.25  0.17  0.75 1.223 29        0.231
  �. มวลกลา้มเนื�อ (Kg)    37.61   5.54    37.22   5.43  0.40  3.85 0.564 29        0.577
  �. มวลกระดูก (Kg)     2.28   0.38     2.29   0.30  0.003  0.22 0.08 29        0.937
  �. มวลนํ�า (%)    46.68  12.59    49.04   9.89  2.356  9.169 1.408 29        0.170
  �. อตัราการเผาผลาญพลงังาน
     ข ั�นพื�นฐาน (KCal) 1,176.03 172.99 1,179.07 143.59  3.03 82.20 0.202 29        0.841

  �. อายุเทยีบกบัอตัราการเผาผลาญ     54.9  12.41    52.97  11.46  1.93  5.02 2.111 29        .044*

รอ้ยละ �. �� Kg ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั �.��)
ซึ�งไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�ระด ับ  �.���
องคป์ระกอบที� � มวลกระดูก (Kg) ก่อนทดลองมค่ีาเฉลี�ย (X)
เทา่กบั �.�� Kg ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั �.��
และหลงัทดลองมค่ีาเฉลี�ย (X) เทา่กบั �.�� Kg ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั  �.��  (ค่าเฉลี�ยเพิ�มขึ�น  �.���  Kg
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั �.��)  ซึ�งไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  �.���  องคป์ระกอบที�  �
มวลนํ�า (%) ก่อนทดลองมค่ีาเฉลี�ย (X) เทา่กบัรอ้ยละ ��.��
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั ��.�� และหลงัทดลอง
มเีฉลี�ย (X) เทา่กบัรอ้ยละ ��.�� สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ าก ับ  �.��  (มี ค่ าเฉลี� ย  (X)  เพิ� มขึ� นร ้อยละ  �.���
สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั �.���) ซึ�งไมแ่ตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  �.���  องคป์ระกอบที�  �
อตัราการเผาผลาญพลงังานข ั�นพื�นฐาน  (KCal)  ก่อนทดลอง
มค่ีาเฉลี�ย (X)  1,176.03 Kcl ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทา่กบั ���.�� และหลงัทดลองมค่ีาเฉลี�ย (X) 1,179.07 Kcl
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ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั ���.�� (ค่าเฉลี�ย (X)
เพิ�มขึ�นรอ้ยละ �.�� Kcl ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั
��.��)  ซึ�งสูงขึ�นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�
ระด ับ  �.���  องค์ประกอบที�   �  อายุเทียบกับอัตราการ
เผาผลาญ  (ปี )  ก่ อนทดลองมีอายุ เฉลี� ย  (X)  54.9  ปี

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั ��.�� และหลงัทดลอง
มอีายเุฉลี�ย (X) 52.97  ปี สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั
��.�� (มค่ีาเฉลี�ยลดลง �.�� ปี สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากบั  �.��)  ซึ�งลดลงแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ที�ระดบั �.���

จากตารางที� � พบวา่ องคป์ระกอบที� � นํ�าหนกัตวั
(Kg)  ก่อนทดลอง  มีค่าเฉลี�ย  (X)  เท่าก ับ  ��  กิโลกร ัม
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั ��.�� และหลงัทดลอง
มค่ีาเฉลี�ย (X) เทา่กบั ��.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทา่กบั ��.�� สรปุไดว้า่ (ค่าเฉลี�ยลดลงรอ้ยละ �.�� ส่วนเบี�ยง-
เบนมาตรฐาน  (S.D.) เทา่กบั �.��) ซึ�งแตกต่างกนัอยา่งมนียั
สาํคัญทางสถิติที�ระดบั  �.���  องค์ประกอบที�  �  ค่าดชันี
มวลกายก่อนทดลองมค่ีาเฉลี�ย (X) เทา่กบั ��.�� ส่วนเบี�ยง-
เบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั �.�� และหลงัทดลองมค่ีาเฉลี�ย
เท่ากบั  ��.��  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั  �.��
(ค่าเฉลี�ยลดลงรอ้ยละ  �.��  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)
เท่ากบั  �.��)  ซึ� งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�
ระดบั <�.��� องคป์ระกอบที� � ขนาดรอบเอว (cms) ก่อน
ทดลองมค่ีาเฉลี�ย (X) เทา่กบั ��.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  เทา่กบั �.��  และหลงัทดลองมค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั ��.��
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั  �.��  (ค่าเฉลี�ยลดลง
รอ้ยละ  �.��  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  �.��)
ซึ� งแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�ระด ับ  <�.���
องคป์ระกอบที� � ระดบัความดนัโลหติ (mmHg) ก่อนทดลอง

ตารางที� � เปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ย สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการประเมนิองคป์ระกอบสาํคญัที�แสดงถงึประสทิธผิล
ของโปรแกรมคลนิิกไรพ้งุ N=30

  องคป์ระกอบสําคญัที�   ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  ความแตกต่าง  t         df         p-value
  แสดงถึงประสิทธิผลของการ   X          S.D.   X          S.D.  X           S.D.
  เขา้รบับริการคลินิกไรพ้งุ

  �. นํ�าหนกัตวั (Kg)  61 11.27  60.25 11.03 0.75  1.61 2.559     29        0.016*
  �. ดชันีมวลกาย  25.11  3.66  24.48  3.50 0.63  0.75 4.59      29        <0.001*
  �. ขนาดรอบเอว (cms)  86.37  8.93  84.43  8.48 1.93  1.14 9.267     29        <0.001*
  �. ระดบัความดนัโลหติ (mmHg)
     Systolic 130 13.32 126.6 13.87 3.4 15.55 1.2        29        0.241
     Diastolic  75.37  8.02  74.17  9.93 1.20  8.92 0.74       29        0.467
  5. HbA1C   7.48  2.38   6.94  2.23 0.54  0.74 3.97       29        <0.001*

Systolic มค่ีาเฉลี�ย (X) เทา่กบั ��� mmHg ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั ��.�� Diastolic มค่ีาเฉลี�ย (X) เทา่กบั
75.37 mmHg ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั �.��
และหลงัทดลอง  Diastolic  มีค่าเฉลี�ย  (X)  เท่ากบั  ��.��
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั � (ค่าเฉลี�ยลดลงรอ้ยละ
�.��  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากบั  �.��)  ซึ�งไม่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั Systolic 0.241
Diastolic  0.467  องค์ประกอบที�  �  ปริมาณนํ�าตาลสะสม
ในเมด็เลอืดแดง (HbA1C ) กอ่นทดลอง (HbA1C) มค่ีาเฉลี�ย
(X) เทา่กบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั �.��
และหลงัทดลอง (HbA1C) ค่าเฉลี�ย เทา่กบั �.��  ส่วนเบี�ยง-
เบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั �.�� (ค่าเฉลี�ย (HbA1C) ลดลง
�.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั �.��) ซึ�งแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั  p<0.001

อภปิรายผลการวจิยั
ภายหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมคลนิิกไรพ้งุ กลุม่ตวัอยา่ง

มีระดบัความรูเ้พิ�มมากขึ�นอย่างมีนยัสาํคญัทางสถติิที�ระดบั
p< 0.001  ซึ�งสอดคลอ้งกบัการศกึษา ของทศันว์รรณ พลอทุยั
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(����)  ซึ�งไดจ้ดัทาํโปรแกรมปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การดูแลตนเองในผูสู้งอายุที�ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที�  �  โดย
ประยุกตท์ฤษฎกีารสรา้งแรงจูงใจเพื�อป้องกนัโรค  ร่วมกบัการ
สนับสนุนทางส ังคมในการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ในผูสู้งอายุที�ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที� � ในดา้นการ
รบัประทานอาหาร การออกกาํลงักาย การรบัประทานยา การไป
พบแพทยต์ามนดั  และการลดความเครยีด  และหลงัเขา้ร่วม
โปรแกรมคลินิ กไรพุ้ ง  กลุ่ มตัวอย่างมีการปร ับเปลี� ยน
พฤติกรรมในเชิงบวกไดม้ากขึ�นอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ที�ระดบั  p<  0.001  ซึ�งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  สุทธิดา
ไตรมาสและคณะ  (����)  พบว่าผูป่้วยโรคเบาหวานที�ไดเ้ขา้
กระบวนการจัดการคลินิ กไร ้พุ ง  โดยการปร ับเปลี� ยน
พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย  และการ
จัดการความเครียด  มีระด ับนํ�า ตาลดีกว่ าก่ อนการเข า้
กระบวนการจัดการคลินิกไรพุ้ง  ส่วนผลการตรวจประเมิน
องค์ประกอบของร่างกายโดยใชเ้ครื�องวดัองค์ประกอบของ
ร่างกาย  (Body  Composition  Analyzer)  ประเมิน  �
องคป์ระกอบของร่างกาย  คือ  ผลระดบัไขมนัในร่างกาย  (%)
ระดบัไขมนัที�เกาะตามอวยัวะในช่องทอ้ง ระดบัมวลกลา้มเนื�อ
(Kg)  มวลกระดูก  (Kg)  มวลนํ�า  (%)  อตัราการเผาผลาญ
พลงังานข ั�นพื� นฐาน  (Kcal)  และอายุ  เทียบกับอัตราการ
เผาผลาญ (ปี) พบวา่มจีาํนวน � องคป์ระกอบที�มค่ีาไมแ่ตกต่าง
กนัระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง ค่าระดบัไขมนัในร่างกาย
(%)  ระด ับไขมนัที� เกาะตามอวยัวะในช่องทอ้ง  ระดบัมวล
กลา้มเนื� อ  (Kg)  มวลกระดูก  (Kg)  มวลนํ�า  (%)  อตัราการ
เผาผลาญพล ังงานข ั�นพื� นฐาน  (Kcal)  ผลการประเมิน
ไมแ่ตกต่างกนั  มเีพยีงผลของอายเุทยีบกบัอตัราการเผาผลาญ
(ปี)  ที�ลดลงแตกต่างกนั  และการประเมนิองคป์ระกอบสาํคญั
�  องค์ประกอบ  ได ้แก่   นํ�า หนักตัว  ค่ าด ัชนี มวลกาย
ขนาดรอบเอว ระดบัความดนัโลหติ และปรมิาณนํ�าตาลสะสม
ในเม็ดเลอืดแดง  (HbA1C)  โดยมีการประเมินและติดตาม
ผลการเขา้รบับรกิารจาํนวน  � คร ั�ง คือ คร ั�งที�  � ก่อนเขา้รบั
บริการฯ  และคร ั�งที�  �  หลงัเขา้เขา้ร่วมโปรแกรมคลนิิกไรพุ้ง
และการใหค้วามรู ้ พบว่าผลขององค์ประกอบ  นํ�าหนักตวั
ค่าดชันีมวลกาย  ขนาดรอบเอว  และปริมาณนํ�าตาลสะสมใน
เมด็เลอืดแดง  (HbA1C)  ทุกคนมีค่าลดลง  ยกเวน้ค่าระดบั
ความดนัโลหติมีค่า  Systolic  /  Diastolic  ไม่แตกต่างกนั
ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชุติมา  สรอ้ยนาคและคณะ

(����)  พบว่า  แบบแผนความเชื�อดา้นสุขภาพดา้นการรบัรู ้
โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรค  การรบัรูป้ระโยชน์ของการปฏิบตัิ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคและสิ�งชกันาํ
ไปสู่การปฏิบตัมิีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเบาหวานชนิดที� � ท ั�งนี�การรบัรูโ้อกาสเสี�ยง การรบัรูค้วาม
รุนแรง  การรบัรูป้ระโยชนข์องการปฏบิตัิและสิ�งชกันาํไปสู่การ
ปฏิบตัิมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัดชันีมวลกาย  เสน้รอบเอว
นํ�าตาลในเลอืด  และความดนัโลหติ  ส่วนการรบัรู ้ อปุสรรค
มีความสัมพ ันธ์ทางบวกกับด ัชนีมวลกาย  เสน้รอบเอว
นํ�าตาลในเลอืดและความดนัโลหิตอย่างมีนยัสาํคญัทางสถติิ
ที�ระดบั p < 0.001

ดงันั�น  โปรแกรมคลินิกไรพุ้ง  จึงเป็นรูปแบบที�
เหมาะสมในการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพที�ควรนาํไป
ประยุกตใ์ช ้(5)

ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร ั�งต่อไป
ควรมกีารศกึษากบักลุม่เป้าหมายอื�น ๆ  เช่น กลุม่ที�มี

ภาวะเสี�ยงอว้นลงพงุ กลุม่เดก็อว้น เพื�อใหก้ลุม่เป้าหมายไดร้บั
การปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมสุขภาพใหม้คีวามรูแ้ละมพีฤตกิรรม
ที�เหมาะสมต่อไป
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