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บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่การปรับ
พฤติกรรมด้านการบริโภคกลับได้รบั ความสนใจน้อย ส่วนหนึง่ เกิดจากการทีผ่ ใู้ ห้ความรูเ้ บาหวานขาดสือ่ ที่
เหมาะสมในการสอนผู้ป่วย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิผลวิธีสอนเรื่องรายการอาหาร
แลกเปลีย่ นไทยหมวดผักสำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน กลุม่ ตัวอย่างจำนวน 59 คน ซึง่ รับการรักษาในเครือข่าย
ศูนย์แพทย์ชมุ ชนตำบลมะเขือแจ้ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ถูกสุม่ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ เพือ่ รับการให้
ความรูข้ ณะมารับยาเบาหวานกับแพทย์ โดยกลุม่ ที่ 1 จำนวน 20 คน เป็นกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การรักษา
ตามขัน้ ตอนปกติ กลุม่ ที่ 2 จำนวน 21 คน ได้รบั การสอนโดยผูใ้ ห้ความรูอ้ า่ นบัตรให้ความรูเ้ รือ่ งผักให้ฟงั
และกลุม่ ที่ 3 จำนวน 18 คน ได้รบั การสอนโดยใช้จวิ๋ แจ๋วโมเดล (Jiw Jaw Mini Food Model) จากนัน้
กลุม่ ตัวอย่างทุกคนต้องตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบทีถ่ กู สร้างขึน้ และผ่านการหาค่าความเชือ่ มัน่
โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อลั ฟาของ Cronbach ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.88 นำข้อมูลทีไ่ ด้
มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสถิตสิ ำเร็จรูป พบว่า คะแนนจากการทำแบบทดสอบเรือ่ งผักให้พลังงานในกลุม่
ที่ 2 ซึ่งสอนโดยใช้บัตรให้ความรู้เรื่องผักให้พลังงานมีค่าสูงกว่าการรักษาตามขั้นตอนปกติอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบเรือ่ งผักให้พลังงานในกลุม่ ที่ 3 ซึง่ ใช้
จิว๋ แจ๋วโมเดลมีคา่ สูงกว่าการรักษาตามขัน้ ตอนปกติอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 แต่คะแนนที่
ได้จากการทำแบบทดสอบเรื่องผักให้พลังงานในกลุ่มที่ 3 ซึ่งใช้จิ๋วแจ๋วโมเดลมีค่ามากกว่ากลุ่มที่ 2 ซึ่ง
สอนโดยใช้บตั รให้ความรูเ้ รือ่ งผักให้พลังงานอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ ฉะนัน้ การใช้สอื่ ทีม่ เี นือ้ หาเฉพาะ
เจาะจงและมีความน่าสนใจจะทำให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานมีความรูเ้ พิม่ มากขึน้ ได้

Abstract

This study compared efficacy of paper-assisted vs. model-assisted method of vegetable education for
diabetes patient in improving dietary knowledge. Fifty-nine persons with noninsulin-dependent diabetes were
randomly divided into 3 groups; routine, paper-assisted and model-assisted educational methods. Selfadministrated questionnaire and test were built and used to collect personal data and to evaluate knowledge
about Thai vegetable exchange lists. Score in paper-assisted and model-assisted educational method were
significant greater than routine method (p<0.05). Despite the score in model-assisted group were greater than
paper-assisted group, few differences were seen (p= 0.3). Diabetic educator need to have enough proper
resources to fulfill diabetes educational programs. 
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บทนำ
โรคหัวใจและหลอดเลือด1 คือโรคเรือ้ รังประจำตัวอันดับ 1 ของคนไทย โดยร้อยละ 28 ของคน
ไทยป่วยด้วยโรคดังกล่าว และโรคในกลุม่ หัวใจหลอดเลือด ไม่วา่ จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และโรคสมอง
ขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตก1 โรคเหล่านี้ได้คร่าชีวิตคนไทยรวมปีละกว่า 65,000
คน1 ปัจจัยเสีย่ งอย่างหนึง่ ทีท่ ำให้เกิดภาวะดังกล่าวคือ เบาหวาน แต่จากข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพ
อนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2547 กลับพบว่า ผูป้ ว่ ยเบาหวานร้อยละ
1.9 ในเพศชาย ร้อยละ 1.7 ในเพศหญิงได้รบั การวินจิ ฉัย แต่ไม่ได้รบั การรักษา2 แต่ถงึ แม้จะได้รบั การ
รักษาด้วยยาลดไขมันหรือยาฉีดอีนซูลนิ แล้ว ผูป้ ว่ ยเบาหวานร้อยละ 24.1 ในเพศชาย และร้อยละ 33.9
ในเพศหญิงก็ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลหลังอดอาหารให้เหมาะสมได้2 ซึ่งจากการประเมินระบบ
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นหน่วยที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้โดย
สะดวก พบว่าการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยเบาหวานด้านการรักษา การดูแลสุขภาพทัว่ ไปส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ดี แต่ในด้านบริโภคกลับมีระดับดีนอ้ ยกว่าด้านอืน่ 3 ทัง้ นีแ้ นวเวชปฏิบตั โิ ครงการบริหารจัดการดูแลรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานและภาวะที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานอย่างครบวงจรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
ระบุว่า เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโภชนบำบัดเป็นเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นและเป็นมาตรฐานที่ต้องให้สำหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ4 แต่ผู้ให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการทำให้
ไม่สามารถให้ความรูด้ งั กล่าวได้ เช่น การขาดสือ่ การให้ความรูท้ เี่ หมาะสม
การที่ผู้ป่วยจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษาสุขภาพตนเองได้นั้น ปัจจัยหนึ่งคือการมีความรู้
ความเข้าใจในโรคของตนเอง5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารให้เหมาะสม แต่ใน
เวชปฏิบัติประจำวัน การให้ความรู้ดังกล่าวอย่างครอบคลุมอาจทำได้ยาก และบางครั้งอาจเพียงบอกแก่ผู้ป่วย
ว่าให้รับประทานผักแต่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นผักประเภทใด ซึ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วการเข้าใจ
เรือ่ งอาหารโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus diet) คุณค่าอาหารแลกเปลีย่ นโรคเบาหวาน หรือรายการ
อาหารแลกเปลีย่ นไทย (Thai Food Exchange List)6,7 เป็นสิง่ สำคัญทีจ่ ะช่วยให้เกิดการปรับปรุงสภาวะ
โภชนาการของผู้ป่วย น้ำหนักตัวของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ระดับน้ำตาลในเลือดมีค่าใกล้เคียง
กับภาวะปกติ และป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน7 การบอกให้ผู้ป่วยรับประทานผักโดยไม่ได้
ชีแ้ จงถึงประเภทของผัก อาจทำให้ผปู้ ว่ ยหันไปรับประทานผักประเภท ข. ทีใ่ ห้พลังงาน 25 กิโลแคลลอรี
ต่อส่วน6,7 เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ตงั้ ใจ  เป็นผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดพี อ
แม้สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (Thai Dietetic Association) ได้จดั ทำหุน่ จำลอง
อาหาร (Food Model) เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนแก่ผู้ป่วย แต่ราคาของสื่อชุดเล็ก 25 ชิ้น ซึ่งอยู่ที่
9,000 บาท ชุดกลาง 50 ชิน้ 18,000 บาท และชุดใหญ่ 75 ชิน้ 27,000 บาท หากรวมกระเป๋าบรรจุ
โมเดลจะมีราคาถึง 12,500 บาท 22,500 บาท และ 35,000 บาท ตามลำดับ (ราคาสำรวจเมือ่ เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552) อาจเป็นอุปสรรคแก่สถานบริการปฐมภูมิที่ต้องการสื่อชนิดนี้ได้ นอกจากนี้
หุน่ จำลองอาหารดังกล่าวไม่ได้มรี ายละเอียดติดไว้ทตี่ วั สือ่ จำเป็นต้องจัดทำรายละเอียดเพิม่ เติมเมือ่ วางสือ่
ไว้ให้ผปู้ ว่ ยและผูท้ สี่ นใจศึกษาได้ดว้ ยตนเอง การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ ได้สร้าง “จิว๋ แจ๋วโมเดล (Jiw Jaw Mini
Food Model)” เพือ่ เป็นสือ่ ทางเลือกในการให้ความรูเ้ รือ่ งรายการอาหารแลกเปลีย่ นไทยพร้อมทัง้ ดำเนิน
การหาประสิทธิผลวิธสี อนเรือ่ งรายการอาหารแลกเปลีย่ นไทยหมวดผักสำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวานด้วย
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วัตถุประสงค์
1. จัดทำสือ่ ทางเลือกในการให้ความรูเ้ รือ่ งรายการอาหารแลกเปลีย่ นไทย
2. หาประสิทธิผลวิธสี อนเรือ่ งรายการอาหารแลกเปลีย่ นไทยหมวดผักสำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ได้สื่อทางเลือกในการให้ความรู้เรื่องรายการอาหารแลกเปลี่ยนไทยที่มีราคาถูกและผู้ป่วยสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
2. ทราบถึงประสิทธิผลวิธสี อนเรือ่ งรายการอาหารแลกเปลีย่ นไทยหมวดผักสำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน

นิยามศัพท์
ผู้ป่วยเบาหวาน คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์ของสำนักบริหารจัดการโรคเฉพาะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ4 และไม่มขี อ้ ยกเว้นดังต่อไปนี้
1. เจ็บป่วยด้วยโรคหรือภาวะทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น การได้ยนิ และการเข้าใจภาษา
2. ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
3. ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและหรือไม่ลงลายมือชือ่ ให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ

วิธกี ารดำเนินวิจยั
สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสอน ประกอบไปด้วยเครือ่ งมือสองชนิดคือ
เครือ่ งมือชนิดที่ 1 บัตรให้ความรูเ้ รือ่ งผักให้พลังงาน
สุม่ อย่างง่าย (Simple random) เพือ่ เลือกตัวอย่างผักประเภท ก. และผักประเภท ข. มาอย่าง
ละ 5 ชนิด นำมาพิมพ์เป็นบัตรทีม่ ขี อ้ ความว่า “ผักมีหลายชนิด ให้พลังงานแตกต่างกัน จัดแบ่งเป็น 2
ประเภท ได้แก่ ประเภท ก. ผัก 1 ส่วนคือผักดิบ 1 ขีดหรือ 70-100 กรัมให้พลังงานต่ำมาก ได้แก่
กะหล่ำปลี มะเขือเทศ ฟักเขียว ผักกาดสลัด ดอกกะหล่ำ ประเภท ข. ผัก 1 ส่วนคือผักดิบ 1 ขีดหรือ
70-100 กรัม ให้พลังงาน 25 กิโลแคลอรี ได้แก่ ฟักทอง แครอท เห็ดนางรม บร๊อกโคลี่ ถัว่ ฟักยาว”
สำหรับผูใ้ ห้ความรูอ้ า่ นให้แก่ผปู้ ว่ ยฟัง
เครือ่ งมือชนิดที่ 2 จิว๋ แจ๋วโมเดล (Jiw Jaw Mini Food Model) ประดิษฐ์ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ตัดกระดาษแข็งเพือ่ ทำเป็นฐานกว้าง 10 ซม. ยาว 10 ซม.
2. จัดพิมพ์ขอ้ มูลทีจ่ ำเป็นลงบนกระดาษกาว (รูปที่ 1)

ผัก (ข)
ประเภท

ถัว่ ฝักยาว
25
1 ขีด

(70-100 กรัม)

กิโลแคลอรี (   )

ปริมาณ

พลังงาน

ชือ่ อาหาร
คุณลักษณะของอาหาร

รูปที่ 1 ตัวอย่างคำบรรยายโมเดล
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3.  นำโมเดลจิว๋ มาติดกับแผ่นกระดาษแข็ง และนำกระดาษกาวทีม่ ขี อ้ มูลมาติด (รูปที่ 2)
ฐานกระดาษกว้าง 10 cm

โมเดลจิว๋
ฐานกระดาษยาว 10 cm

ผัก
(ข)

ถัว่ ฝักยาว
25
1 ขีด

(70-100 กรัม) กิโลแคลอรี (   )

คำบรรยายโมเดล

รูปที่ 2  ตัวอย่างโมเดลทีป่ ระกอบเสร็จ
จากนัน้ นำโมเดลทีป่ ระดิษฐ์เสร็จมาประกอบการให้ความรู้ โดยกล่าวเนือ้ หาให้เหมือนกับทีอ่ ยูใ่ น
บัตรให้ความรูเ้ รือ่ งผักให้พลังงาน
คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานตามนิยามศัพท์จำนวน 59 คน
ทีท่ ำการรักษาเบาหวานกับแพทย์ทศี่ นู ย์แพทย์ชมุ ชนตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน หรือเครือข่ายศูนย์
สุขภาพชุมชนข้างเคียง
ทำการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุม่ ตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ โดยวิธสี มุ่ อย่างง่าย (Simple random) และได้รบั ความรู้
โดยวิธแี ตกต่างกัน 3 วิธไี ด้แก่
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ควบคุม จำนวน 20 คน ได้รบั การรักษาตามขัน้ ตอนปกติ
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้บตั รให้ความรูเ้ รือ่ งผักให้พลังงาน จำนวน 21 คน
ได้รบั การสอนโดยผูใ้ ห้ความรูอ้ า่ นบัตรให้ความรูเ้ รือ่ งผักให้ฟงั
กลุม่ ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้จิ๋วแจ๋วโมเดล (Jiw Jaw Mini Food Model)
จำนวน 18 คน ได้รับการสอนโดยผู้ให้ความรู้กล่าวเนื้อหาให้เหมือนกับที่อยู่ในบัตรให้ความรู้เรื่องผักให้
พลังงาน ประกอบกับชีจ้ วิ๋ แจ๋วโมเดล จำนวน 10 ชิน้ ซึง่ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านละ 5 ชิน้ ตาม
ประเภท โดยผักประเภท ก. อยูท่ างซ้ายมือของผูป้ ว่ ย และผักประเภท ข. อยูท่ างขวามือของผูป้ ว่ ย
ทั้งสามกลุ่มได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์คนเดียวกัน และได้รับวิธีการให้ความรู้ตามกลุ่มที่
ถูกเลือก ระหว่างรอรับยาจะได้รบั การทดสอบความรูจ้ ากแบบสอบถามแบบกรอกเอง (Self administrated
questionnaire) ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ เพศ อายุ
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เรื่องผักให้พลังงานจำนวน 10 ข้อ มี 2 ตัวเลือก (2-choice
questionnaire) ให้ผปู้ ว่ ยเลือกตอบว่า ผักทีย่ กตัวอย่าง 1 ส่วนให้พลังงานน้อยมากหรือให้พลังงาน 25
กิโลแคลลอรี หากตอบถูกคิดเป็น 1 คะแนน ถ้าไม่ตอบหรือตอบผิดจะไม่ได้คะแนน
ทำการหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อลั ฟาของ Cronbach8 ได้คา่ ความ
เชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.88
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั นำข้อมูลทีไ่ ด้มาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิตสิ ำเร็จรูป 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและคะแนนจากการทำแบบทดสอบโดยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจง
ความถีแ่ ละคำนวณเป็นร้อยละ 
2. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของคะแนนระหว่างกลุม่ โดยใช้สถิติ t-test8

ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเพศและอายุของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่
สือ่ ทีใ่ ช้สอน
จำนวน (คน)
ชาย
เพศ
(คน)
หญิง
ต่ำสุด
สูงสุด
อายุ
(ปี)
เฉลีย่
SD

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 3

รวม
รักษาตามขัน้ บัตรให้ความรูเ้ รือ่ ง
จิว๋ แจ๋วโมเดล สามกลุม่
ตอนปกติ
ผักให้พลังงาน
20
21
18
59   
6
3
5
14
14
18
13
45  
44
41
44
41
75
80
71
80
59.0
60.5
57.8
59.2
9.17
9.37
8.61
8.99

จากตารางพบว่า ผูป้ ว่ ยในกลุม่ ที่ 1, 2 และ 3 มีจำนวน 20, 21 และ 18 คน ตามลำดับ โดยในแต่ละ
กลุม่ มีผปู้ ว่ ยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉลีย่ ของแต่ละกลุม่ อยูท่ ี่ 59.0, 60.5 และ 57.8 ปี ตาม
ลำดับ ทัง้ นีอ้ ายุเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ หมดคือ 59.2 ปี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนทีไ่ ด้จากการทำแบบทดสอบ 
ของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีส่ อนด้วยวิธตี า่ งๆ 
กลุม่
กลุม่ ที่ 1 

(กลุม่ ควบคุม)

กลุม่ ที่ 2 

(กลุม่ ทดลอง 1)

กลุม่ ที่ 3 

สือ่ ทีใ่ ช้สอน
ได้รบั การรักษา
ตามขัน้ ตอนปกติ
บัตรให้ความรู้
เรือ่ งผักให้พลังงาน
จิว๋ แจ๋วโมเดล

(กลุม่ ทดลอง 2) (Jiw Jaw Mini Food Model)

รวม

59

จำนวน ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
N
X
SD
20
2.90
3.01
21

5.90

3.10

18

6.94

3.10

5.20

3.47
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จากตารางพบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำแบบทดสอบความรูเ้ รือ่ งผักให้พลังงาน มีคะแนนเฉลีย่ 5.20
และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน 3.47 เมือ่ พิจารณาแต่ละกลุม่ จะพบว่า ผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ 3 ซึง่ ได้รบั การสอน
โดยใช้จวิ๋ แจ๋วโมเดล (Jiw Jaw Mini Food Model) มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ อืน่ ๆ ส่วนค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐานทัง้ 3 กลุม่ มีคา่ พอๆ กัน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนจากการทำแบบทดสอบเรือ่ งผักให้พลังงานของผูป้ ว่ ยกลุม่ ต่างๆ
ผล
1

วิธกี าร

สือ่ ทีใ่ ช้สอน

กลุม่ ที่ 1

ได้รบั การรักษา
ตามขัน้ ตอนปกติ
บัตรให้ความรู้
เรือ่ งผักให้พลังงาน
ได้รบั การรักษา
ตามขัน้ ตอนปกติ
จิว๋ แจ๋วโมเดล

กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 1

2

กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 2

3

กลุม่ ที่ 3

บัตรให้ความรู้
เรือ่ งผักให้พลังงาน
จิว๋ แจ๋วโมเดล

N

X

SD

20

2.90

3.01

t

หมายเหตุ

3.15* p < 0.05
21

5.90

3.10

20

2.90

3.01

18

6.94

3.10

21

5.90

3.10

18

6.94

3.10

4.08* p < 0.05

1.04

p = 0.3

จากตารางพบว่า คะแนนจากการทำแบบทดสอบเรื่องผักให้พลังงานที่สอนโดยใช้บัตรให้ความรู้เรื่อง
ผักให้พลังงาน มีคา่ สูงกว่าการรักษาตามขัน้ ตอนปกติอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 นอกจากนี้
ผลของการสอนเรือ่ งผักให้พลังงานทีส่ อนโดยใช้จวิ๋ แจ๋วโมเดล มีคา่ สูงกว่าการรักษาตามขัน้ ตอนปกติอย่าง
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 แต่คะแนนจากการทำแบบทดสอบเรือ่ งผักให้พลังงานทีส่ อนโดยใช้บตั ร
ให้ความรูเ้ รือ่ งผักให้พลังงานกับการสอนโดยใช้จวิ๋ แจ๋วโมเดลแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ
ในการเลือกสื่อที่จะนำมาให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานนั้น จำเป็นต้องมีการเลือกสื่อให้เหมาะสม
กับผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะสือ่ ทีเ่ กีย่ วกับการให้ความรูเ้ รือ่ งอาหาร ซึง่ หากมีการติดฉลากข้อมูลทีจ่ ำเป็นจะช่วย
ให้ผปู้ ว่ ยเรียนรู้

อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิจยั พบว่า การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยเบาหวานแบบตัวต่อตัวโดยใช้สอื่ ทีม่ เี นือ้ หาถูกต้อง9 มี
ความจำเพาะเจาะจง 10 ดังเช่นการใช้สื่อเรื่องผักให้พลังงานจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้คะแนนจากการทำ
แบบทดสอบเรื่องผักให้พลังงานสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษาตามกระบวนการปกติ ฉะนั้นจึงเป็น
สิ่งจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องจัดหาสื่อที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอที่จะให้ความรู้แก่ผู้ป่วย10 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาต้นทุนการจัดทำบัตรให้ความรู้เรื่องผักให้พลังงาน 20 สตางค์ต่อบัตร และต้นทุนในการจัดทำ
จิว๋ แจ๋วโมเดล (Jiw Jaw Mini Food Model) 7 บาทต่อชิน้ จึงนับว่ามีความคุม้ ค่าเป็นอย่างยิง่
สำหรับการให้ความรูเ้ รือ่ งอาหารโรคเบาหวานแก่ผปู้ ว่ ยเบาหวานบางครัง้ มีความจำเป็นทีจ่ ะต้อง
ใช้การติดฉลากอาหาร (Food label) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้11 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้จิ๋วแจ๋วโมเดล ซึ่งเป็นสื่อที่มีการติดฉลากเกี่ยวกับประเภท ปริมาณ
และพลังงานที่ได้รับ มีคะแนนจากการทำแบบทดสอบสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้บัตรให้
ความรูเ้ รือ่ งผักให้พลังงาน แม้จะไม่มนี ัยสำคัญทางสถิติ แต่หากมีจำนวนผูป้ ่วยในแต่ละกลุ่มเพิม่ มากขึน้
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อาจจะทำให้เกิดความแตกต่างทีช่ ดั เจนกว่านี้ เนือ่ งจากการศึกษาในปัจจุบนั พบว่า12 การใช้สารสนเทศทีม่ ี
ความแปลกใหม่ (จิ๋วแจ๋วโมเดล) จะสามารถกระตุ้นระบบการทำงานของกระแสประสาทการรับรู้ผ่าน
Acetylcholine ในสมองส่วน Parahippocampal cortex ได้ดกี ว่า ส่งผลให้ขอ้ มูลทีเ่ ข้าสูส่ มองสามารถอยู่
ได้นานมากกว่าการใช้สารสนเทศทีผ่ ปู้ ว่ ยคุน้ เคย (ผูใ้ ห้ความรูอ้ า่ นบัตรให้ความรูเ้ รือ่ งผักให้ฟงั )

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มกี ารให้ความรูเ้ รือ่ งอาหารแก่ผปู้ ว่ ยเบาหวานในคลินกิ เบาหวานทุกราย ซึง่ จะทำให้ผปู้ ว่ ย
เบาหวานมีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลโรคเบาหวานได้12 ทั้งนี้ควรนำเสนอเนื้อหาที่เฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น ประกอบกับใช้สื่อที่สามารถปลุกเร้าความสนใจของผู้ป่วยได้ดี และอาจมีการศึกษาผล
เปรียบเทียบก่อนหลังการใช้สื่อในด้าน ทักษะ พฤติกรรม รวมถึงตัวชี้วัดทางการแพทย์ (Clinical
Outcome) อืน่ ๆ ด้วย

สรุป
การสร้างสื่อและวิธีสอนเรื่องรายการอาหารแลกเปลี่ยนไทยหมวดผักสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
สามารถเพิม่ ความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ว่ ยเบาหวานได้ และนับเป็นเทคโนโลยีการศึกษา (Educational technology)
อย่างหนึง่ 13ทีม่ กี ารใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และวิธกี ารทีห่ าได้งา่ ยเพือ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้การศึกษา
แก่ผปู้ ว่ ยเบาหวานให้ประสบผลสำเร็จมากยิง่ ขึน้
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