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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดสองกลุ่มทดสอบก่อน และหลัง
มีวตั ถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบา
หวานก่อน และหลังได้รบั การฝึกรูปแบบการเจริญสติ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การฝึกรูปแบบการเจริญสติ
กับกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานจ�ำนวน
60 ราย เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสุม่ เจาะจง จัดให้เป็นกลุม่ ทดลองจ�ำนวน 30 ราย และกลุม่
ควบคุม 30 ราย กลุม่ ทดลองได้รบั การฝึกรูปแบบการเจริญสติ เป็นเวลา 3 เดือน ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมได้รับรูปแบบการพยาบาลตามปกติ การประเมินผลกระท�ำภายหลังได้รับการฝึกรูป
แบบการเจริญสติในสัปดาห์ที่ 12 โดยใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาล
ในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับ
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น�้ำตาลในเลือดระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในกลุ่มทดลองหลังได้รับรูปแบบการเจริญสติมีค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่าก่อนได้รับรูปแบบการเจริญสติที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< .01)
2) ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานหลังได้รบั รูปแบบการเจริญสติมคี า่ เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรม
การควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั รูปแบบการพยาบาลตามปกติทแี่ ตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.01)

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการเจริญสติ; พฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด; โรคเบาหวาน
Abstract

The purpose of this study was quasi-experimental, two groups pretestposttest. Consists objectives 1) compare health behaviors on glycemic control on
patients with diabetes pre-post the treatment by using the instructional model
of mindfulness meditation 2) compare health behaviors on glycemic control on
patients with diabetes who got the treatment by using the instructional model of
mindfulness meditation with diabetes patients who got the treatment by using
the conventional nursing model. Patients’ samples were the diabetes patients’
problems with diabetes.The samples that were designed as the random selected
group of 60 patients.The samples had 2 groups including the experimental
group that had 30 patients, and the controlled group that also had 30 patients.
The experimental group received an intervention consisting of three month of
instructional model on mindfulness meditation , whereas the control group
received conventional care. The evaluation of this study was conducted upon
the completion of intervention at the 12 week post intervention by behaviors
on glycemic control interviewing questionnaire. Comparison of glycemic control
behaviors between the two groups were analyzed by using t-test.
The results revealed that:
1) Health glycemic control behaviors mean score in the experimental
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group after participating in an instructional model on mindfulness meditation
was significantly higher than that of before (p< .01).
2) Glycemic control behaviors mean score in the experimental group
after participating in an instructional model on mindfulness meditation was
significantly higher than those in the control group (p<.01).

Keywords: instructional model on mindfulness meditation; Glycemic control;
Diabetes

บทน�ำ

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพอย่างมาก ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ป่วยก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวและรัฐ ท�ำให้คุณภาพ
ชีวิตลดลงเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสังคมที่ยัง
ขาดความรู้และความตื่นตัว ซึ่งความชุกของโรคเบาหวานทั่วโลกยังสูงขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ
การว่าความชุกของโรคเบาหวานจะเพิม่ จากร้อยละ 2.8 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 4.4 ในปี
พ.ศ. 2573 ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในปี พ.ศ. 2543 จ�ำนวน 171 ล้านคน และจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 366 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 (ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2554)
ส�ำหรับประเทศไทยส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้คาดประมาณ
จ�ำนวนประชากรที่เป็นโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไประหว่าง พ.ศ. 2554 – 2563 ว่าในปี
2554 จะพบผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่เกิดขึน้ 501,299 คน ระหว่าง พ.ศ. 2554-2563 จะเพิม่
ขึ้นในช่วง 501,299 – 533,941 คนต่อปี ทั้งนี้จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 6 ปี ดังนั้น
ในปี 2563 จะมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่สูงถึง 8,200,000 คน มีแต่เพิ่มไม่มีลด (วิชัย เทียน
ถวาย, 2555 : 1-5) ส�ำหรับประเทศไทยและประเทศทางเอเชียนั้นมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
ร้อยละ 99 เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เท่านั้นและยังพบว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุการตาย
ที่ส�ำคัญเป็นอันดับที่ 3 ในปี พ.ศ 2554, 2555 และ พ.ศ 2556 จากร้อยละ 11.9, 12.1 และ
14.93 ตามล�ำดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2557: 151)
การควบคุมโรคเบาหวานต้องอาศัยความร่วมมือทัง้ จากผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและ
บุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องมีการเรียนรู้เพื่อให้สามารถน�ำไป
พัฒนาพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบา
หวาน ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่สามารถควบคุมโรคได้ จึงพยายามหาวิธี
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การมาพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยที่ถูกต้อง
รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว และพบว่ามีงาน
วิจยั ทีใ่ ช้การเจริญสติมาพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบา
หวานมีน้อยมาก แต่พบใน 4 รายงานการวิจัยที่ใช้การเจริญสติแล้วมีผลท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการ
ดีข้ึนได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน (จุฑามาศ วารีแสงทิพย์
และคณะ, 2559: หน้าบทคัดย่อ) การรักษาโรคด้วยวิปัสสนากัมมัฎฐาน (พระปลัดสมชาย
ปโยโค (ด�ำเนิน), 2558: หน้า ก.) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวาน
(ภารวี ศักดิ์สิทธิ์, 2554: หน้า ก.) และใช้การเจริญสติในโรคหัวใจที่มีผลท�ำให้หัวใจท�ำงานได้
ดีขึ้น (Zamarra, 1996: 222-230) จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่าเมื่อน�ำการเจริญสติมาฝึกใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีผู้วิจัยจึงคาดว่ารูปแบบการเจริญสตินี้จะส่งเสริมให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดได้ดว้ ยการมีพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือดที่ดีขึ้น
พฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดเป็นการปฏิบัติตัวหรือการกระท�ำที่
บุคคลท�ำเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองโดยมุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพ และชะลอ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ส�ำหรับพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบา
หวาน หมายถึง การกระท�ำหรือการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
เพือ่ ควบคุมโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ เพือ่ คงไว้ซงึ่ ภาวะสุขภาพ
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (วรรณรา ชื่นวัฒน,
ณิชานาฏ สอนภักดี, 2557: บทคัดย่อ) พฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้
ป่วยโรคเบาหวาน ต้องประกอบด้วย การควบคุมอาหารอาหาร การออกก�ำลังกาย การใช้ยา
และการดูแลสุขภาพทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมระดับน�้ำตาล ชะลอการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน และคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด บุคคลนั้นจะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย มีการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมซึง่ มีกล่าวไว้หลายทฤษฎีเช่น ทฤษฎีการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของ ดร.โปรแชสก้า
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองของ Bandura, การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้วยการเสริมพลัง
อ�ำนาจ (Empowerment) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้วยหลัก PROMISE Model จากทฤษฎี
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทัง้ หมดดังกล่าวพบว่าการทีจ่ ะให้บคุ คลมีการปรับเปลีย่ นตนเองจะ
เริ่มต้นที่จิตใจที่พร้อมจะเปลี่ยนเสียก่อนซึ่งในแต่ละทฤษฎีมีขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่การเจริญ
สติแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เป็นการฝึกที่จิตใจโดยใช้ร่างกายเป็นฐานในการฝึก ซึ่ง
ง่ายลัด สัน้ และเข้ากับวิถชี วี ติ ของผูป้ ว่ ย (วัฒนา สุพรหมจักร, 2554 : หน้า 5-10) นอกจากนีผ้ ู้
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วิจยั ยังน�ำแนวคิด ทฤษฎีตา่ งๆ มาสร้างเป็นรูปแบบการเจริญสติ ดังนัน้ รูปแบบการเจริญสตินี้
จึงนับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชือ่ ต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือ
ขัน้ ตอนส�ำคัญในการเรียนรูร้ วมทัง้ วิธสี อนและเทคนิคการสอนต่างๆ ทีส่ ามารถช่วยให้สภาพ
การเรียนการสอนนัน้ เป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดทีย่ ดึ ถือได้รบั การพิสจู น์ทดสอบ
หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
เฉพาะตามรูปแบบนั้นๆ
การเจริญสติ เป็นการฝึกจิตซึ่งเป็นกุญแจดอกส�ำคัญที่จะเปิดไปสู่การพัฒนา
ตนเอง จิตถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาตน เพราะว่าไม่มปี ระสบการณ์ใดทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้
โดยไม่มจี ติ ปรากฎการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมดต้องอิงอยูก่ บั จิตทัง้ สิน้ (สมหวัง แก้วสุฟอง, 2560: 7)
และการเจริญสตินั้นเป็นการพัฒนาจิตโดยตรงจึงสามารถพัฒนาพฤติกรรมของผู้ป่วยโรค
เบาหวานได้ แต่สติเป็นคุณธรรมที่เกิดเองไม่ได้ ต้องท�ำการฝึกฝนให้มากก็จะเกิดเป็นปัญญา
ที่จะน�ำพาให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมที่ดี นอกจากนี้ขณะปฏิบัติการเจริญสติแบบ
เคลื่อนไหวจะท�ำให้เกิดสมาธิแบบขณิกสมาธิ ซึ่งจะมีผลในการกระตุ้นระบบพาราซิมพาเธ
ติกท�ำให้การท�ำงานทางจิตที่เกี่ยวข้องกับสมองดีขึ้น เช่น มีสมาธิดีขึ้น ลดปริมาณฮอร์โมน
คอร์ตซิ อลทีเ่ กีย่ วกับความเครียด (ฮอร์โมนจากความเครียดท�ำให้ตอ่ มหมวกไตส่วน Adrenal
cortex ยังหลั่งสาร Glucorticoids ท�ำให้ระดับน�้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น) (Jennifer, 2012:
129-139) ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางกายเช่นโรคเกี่ยวกับหัวใจและระบบหลอดเลือด
หอบหืด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนในระดับเซลล์มีผลท�ำให้เอ็นไซม์ทีโรเมอเรส ที่อยู่ส่วน
ปลายของโครโมโซมทีโรเมียมีขนาดยาวขึ้น ผลของโครโมโซมทีโรเมียที่มีขนาดยาวขึ้นจะ
ท�ำให้การควบคุมโรคเบาหวานดีขนึ้ และมีอายุยนื ยาวขึน้ ส่วนทีโรเมียทีส่ นั้ ลงมีความสัมพันธ์
กับโรคต่างๆ คือ โรคเบาหวาน ภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ มีผลท�ำให้ไม่สามารถควบคุมโรคเบาหวาน
ได้ (Elizabeth, 2013: 159-63)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจน�ำรูปแบบการเจริญสติมาใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ซึง่ คาด
ว่ารูปแบบการเจริญสตินา่ จะส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยโรคเบาหวาน ทีค่ วบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดไม่
ได้จะมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบา
หวาน สามารถควบคุมโรคได้ ชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนและมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และ
จิตใจ
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วัตถุประสงค์
1. เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบา
หวานก่อนและหลังได้รับการฝึกรูปแบบการเจริญสติ
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบา
หวานระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกรูปแบบการเจริญสติกับกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการพยาบาล
ตามปกติ
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ชนิด
ศึกษา 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลัง (two groups pretest-posttest design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์
ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งชายและหญิง
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีม่ ารับการรักษาทีค่ ลินกิ
เบาหวาน แผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลลี้ จังหวัดล�ำพูน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
ธันวาคม 2560 เลือกกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 60 ราย แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
โดยก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่าง 30 รายแรกเป็นกลุม่ ควบคุม และกลุม่ ตัวอย่าง 30 รายต่อมาเป็นก
ลุ่มทดลอง และควบคุมกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ โดยเทคนิคการจับคู่ (matching) เพือ่ ให้กลุม่
ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ ในเรือ่ ง อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ได้รบั การวินจิ ฉัยโรค และจากระดับคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดทีใ่ กล้
เคียงกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประกอบด้วย เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยของครอบครัว การจ่ายค่ารักษา
พยาบาล ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรค ผลการตรวจระดับน�้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร
เช้าครั้งสุดท้ายที่มารักษา และค่าดัชนีมวลกาย
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวาน สร้างโดย ผู้วิจัยประกอบด้วยข้อค�ำถามทั้งหมด 15 ข้อ ได้แก่ การควบคุมอาหาร
จ�ำนวน 5ข้อ การออกก�ำลังกายและการใช้ยา จ�ำนวน 5 ข้อ และการดูแลสุขภาพทัว่ ไป จ�ำนวน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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5 ข้อ แบบสัมภาษณ์แต่ละข้อมีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 รูปแบบการเจริญสติแบบเคลือ่ นไหวตามแนว หลวงพ่อเทียน จิตตฺ สุโภ
ซึ่งผู้วิจัยสร้างรูปแบบการเจริญสติเชิงข้อความของ Keeves และประยุกต์ตามแนวทางของ
เควินครูส ชนกนารถ ชืน่ เชย และ อัมพร พงษ์กงั สนานันท์ จ�ำนวน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลัก
การ 2) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 3) เนือ้ หา 4) วิธกี ารจัดกิจกรรม 5) สือ่ และแหล่งการเรียนรู้
6). การวัดและการประเมินผล
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยแบ่งเป็นดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบา
หวานผูว้ จิ ยั สร้างเอง แล้วให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน�ำมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องโดยใช้ การ
วิเคราะห์คา่ IOC (Index of Item Objective Congruence : IOC) น�ำข้อมูลของผูเ้ ชีย่ วชาญ
มาค�ำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.66 - 1.00 แล้วน�ำแบบสัมภาษณ์
ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่คลินิกเบาหวาน
แผนกผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลลี้ จ�ำนวน 30 รายหาความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา
(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) พบว่า มีค่า = .906
2. รูปแบบการเจริญสติ ผู้วิจัยสร้างเองแล้วน�ำ (ร่าง) รูปแบบการเจริญสติเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา/โครงสร้าง โดยการวิเคราะห์ ค่า IOC พบว่า มี
ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.66 – 1.00 น�ำไปทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 3 จ�ำนวน 30
คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ (ร่าง) รูปแบบการเจริญสติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพตามสูตร
E1/ E2 พบว่ามีค่า = 83.92/85.87แล้วจึงน�ำไปใช้กับกลุ่มทดลอง
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้พทิ กั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง โดยการขอการรับรองโครงการวิจยั ตามแนวทาง
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล�ำพูน (จริยธรรมเลขที1่ /2561) และชีแ้ จงวัตถุประสงค์และวิธกี ารด�ำเนิน
การวิจยั ให้กลุม่ ตัวอย่างทราบ รวมทัง้ อธิบายถึงสิทธิในการเข้าร่วมหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการ
วิจยั ครัง้ นี้ และแจ้งให้กลุม่ ตัวอย่างทราบว่า การตอบรับหรือปฏิเสธจะไม่มผี ลต่อการรักษาที่
ได้รบั ในปัจจุบนั หากกลุม่ ตัวอย่างไม่ตอ้ งการมีสว่ นร่วมในการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถออกจากการ
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วิจยั ได้โดยไม่ตอ้ งอธิบายเหตุผลและจะไม่มผี ลกระทบต่อการรักษาทีจ่ ะได้รบั ในปัจจุบนั ข้อมูล
ทีไ่ ด้จะถูกเก็บเป็นความลับและน�ำเสนอในภาพรวมเท่านัน้ เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการ
วิจัยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากโครงการวิจยั ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
และได้รบั อนุมตั เิ ก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ประชาสัมพันธ์โครงการและสอบถามความสมัครใจ
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั คัดกรองผูท้ สี่ มัครใจเข้าร่วมตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เก็บข้อมูลด้วยตนเองที่คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลี้ จังหวัดล�ำพูน
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยไม่มีการชี้น�ำค�ำตอบ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
2. ผู้ป่วย 30 รายแรกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และยินยอมเข้าร่วมโครงการจะ
ถูกจัดเข้าเป็นกลุ่มควบคุมโดยผู้วิจัยด�ำเนินการ
		 1) เก็บข้อมูลพืน้ ฐานด้วยแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด การประเมินแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 1
		 2) จัดให้ได้รบั การพยาบาลตามปกติคอื ได้รบั ความรูใ้ นเรือ่ งโรคเบาหวาน และ
ภาวะแทรกซ้อน การควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกาย การใช้ยา และการดูแลสุขภาพทัว่ ไป
โดยพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบในคลินกิ เบาหวาน และเป็นการให้ความรูข้ ณะทีร่ อรับการตรวจรักษา
ในสัปดาห์ที่ 1, สัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 จากนั้นประเมินแบบสัมภาษณ์
ครั้งที่ 2 หลังจากการประเมินครั้งที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 12
		 3) กลุ่มควบคุมหลังด�ำเนินการวิจัยในกลุ่มทดลองเสร็จสิ้นผู้วิจัยจัดให้กลุ่ม
ควบคุมได้รับการฝึกรูปแบบการเจริญสติเช่นเดียวกับที่จัดกระท�ำในกลุ่มทดลอง
3. กลุม่ ทดลอง ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานด้วยการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง
ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด จากนัน้ ผูว้ จิ ยั แนะน�ำได้ตวั บอกวัตถุประสงค์ในการวิจยั พร้อมทัง้ ขอความ
ร่วมมือโดยพิทักษ์สิทธิของผู้ที่เป็นเบาหวานในการยินยอมเข้าร่วมในโครงการ
4. เก็บข้อมูลพื้นฐาน และประเมินแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน เช่นเดียวกับกลุม่ ควบคุม เป็นการเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
ครั้งที่1และด�ำเนินการต่อดังนี้
การแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละประมาณ 15 คน และสมาชิกจะเข้า
ร่วมกลุม่ เดียวกันจนเสร็จสิน้ การวิจยั แบ่งด�ำเนินการการฝึกแผนรูปแบบการเจริญสติรวมทัง้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.10 No. 2 | July - December 2019

297

สิน้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที กิจกรรมจะจัดขึน้ ในวันเสาร์ 1 กลุม่ วันอาทิตย์ 1 กลุม่
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมเป็นเวลา 4 สัปดาห์
สัปดาห์ท1ี่ แผนที่ 1 เรือ่ งโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนและฝึกรูปแบบการ
เจริญสติ ดังนี้
15 นาที ให้สมาชิกแนะน�ำตัว ผูน้ ำ� บอกวัตถุประสงค์และสมาชิกช่วยกันก�ำหนด
ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม
15 นาที ผูน้ ำ� ให้ความรูแ้ ก่สมาชิกเรือ่ งโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนและให้
สมาชิกแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น
10 นาที ผูน้ ำ� สรุปเนือ้ หา สมาชิกแต่ละคนสรุปประเด็นทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตนเอง
20 นาที ฝึกเดินจงกรมให้มีสติรู้ถึงการก้าวของเท้า
20 นาที ฝึกเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน 14 จังหวะ
10 นาที ซักถามปัญหาเพิม่ เติมและแสดงความรูส้ กึ ต่อกิจกรรมและนัดหมายครัง้
ต่อไป
สัปดาห์ที่ 2 แผนที่ 2 เรือ่ ง การควบคุมอาหาร และฝึกรูปแบบการเจริญสติเหมือน
ในสัปดาห์ท1ี่
สัปดาห์ที่ 3 แผนที่ 3 เรือ่ ง การออกก�ำลังกาย และการใช้ยาและฝึกรูปแบบการ
เจริญสติเหมือนในสัปดาห์ที่1
สัปดาห์ท่ี 4 แผนที่ 4 เรื่อง การดูแลสุขภาพทั่วไป และฝึกรูปแบบการเจริญสติ
เหมือนในสัปดาห์ที่1หลังจากนั้นให้กลุ่มทดลองไปฝึกเจริญสติเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้น
ประเมินแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ครั้งที่ 2 หลังจากการประเมินครั้งที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 12
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส การจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าดัชนีมวลกาย ด้วยการทดสอบ
ไค-สแควร์ (Chi-square) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของคุณลักษณะของ
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นมาตราอันตรภาคได้แก่ อายุ รายได้ตอ่ ปี และระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย
โรค ด้วยการทดสอบที (t- test)
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดจาก
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การประเมินก่อนการวิจยั และหลังการวิจยั ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อนและหลังได้
รับการเจริญสติในกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติที (t-test for dependent)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเจริญสติกับกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการพยาบาลตามปกติ โดย
ใช้สถิติที (t-test for independent)

ผลการวิจัย

1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อายุระหว่าง 50-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.4 ( X = 51.3,
S.D.= 5.1) และกลุ่มทดลองอายุระหว่าง 55-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.6 ( X = 48.6, S.D. =
8.4) รายได้โดยเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม อยู่ระหว่าง 30,001-60,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ
73.3 ( X =45,466.6, S.D. = 32,873.9) กลุ่มทดลองอยู่ระหว่าง ต�่ำกว่า 30,000 บาท/ปี
คิดเป็นร้อยละ 66.7 ( X = 35,333.3, S.D. =12,297.8) ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรค
ทัง้ สองกลุม่ อยูร่ ะหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.7 ( X = 2.3, S.D. = 0.8) ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 เมื่อน�ำคุณลักษณะส่วนบุคคลมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติที พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองก่อนการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม มีอายุ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อปี และระยะเวลาที่
ได้รับการวินิจฉัยโรค ไม่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบลักษณะกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ควบคุม
กลุ่มทดลองก่อนทดลองทั้ง 2 กลุ่ม
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

X

S.D.

51.3

5.1

t

p-value

1.08ns

1.06

1.12ns

1.15

อายุ
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

48.6

8.4

45,466.6

32,873.9

รายได้ต่อปี (บาท/ปี )
กลุ่มควบคุม
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35,333.3

12,297.8

2.3

0.8
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ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรค
กลุ่มควบคุม

.24ns
กลุ่มทดลอง

2.3

0.89

0.7

ns= no significant
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบา
หวาน ก่อนและหลังได้รับรูปแบบการเจริญสติ
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบา
หวาน ของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังได้รบั รูปแบบการเจริญสติ เท่ากับ 46.53 (S.D = 11.24 )
และ 63.00 (S.D = 6.58) คะแนน ตามล�ำดับ เปรียบเทียบโดยใช้สถิตทิ ที ดสอบ พบว่า กลุม่
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.01) ดังนั้นจึงเป็นการสนับสนุนสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังได้รบั รูป
แบบการเจริญสติ (n = 30)
คะแนนพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน้ำ�ตาลในเลือด
ก่อนทดลอง

X S.D.

t ค่า
Sig(1-tailed)

46.5311.24
5.928**.000**

หลังทดลอง

63.006.58

**s= significant
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3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบา
หวาน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเจริญสติกับกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการพยาบาลตาม
ปกติ
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ในกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรม
การควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูงกว่ากลุม่ ควบคุมคือ 63.00 (S.D = 6.58) และ 44.10 (S.D
= 10.62) เมือ่ ทดสอบด้วยสถิตทิ พี บว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.01)
โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดังนั้นจึงเป็นการสนับสนุนสมมติฐานข้อ 2 ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานของกลุม่ ทดลองหลังได้รบั รูปแบบการเจริญสติ
และกลุม่ ควบคุมหลังได้รบั รูปแบบการพยาบาลตามปกติ (n=30)
คะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

X

SD

63.00

6.58

44.10

t

ค่า
Sig(1-tailed)

8.325**

.001*

10.62

**s= significant

อภิปรายผล

1. ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ มี
ความคล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.3) อายุ 50-54 ปี (ร้อยละ 53.4)
มีอาชีพเกษตร (ร้อยละ 93.3) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 80.0) สถานภาพ
สมรสคู่ (ร้อยละ 86.7) รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อปี ต�่ำกว่า 30,000 บาท (ร้อยละ 66.7)
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลใช้บัตรทอง 30 บาทแบบเสียค่าธรรมเนียม (ร้อยละ 60.0) ระยะ
เวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรค 1-5 ปี (ร้อยละ 66.7) และส่วนใหญ่ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์
ปกติ (ร้อยละ 46.7) เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่พบความ
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แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งช่วยเพิ่มความตรงภายในและเป็นการลดอคติในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างมีความเท่าเทียมกัน จึงเป็นการสนับสนุน
ว่ากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุด
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบา
หวาน ก่อนและหลังได้รับการเจริญสติ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลังได้รับรูปแบบการเจริญสติมีคะแนนพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูงกว่าก่อนได้รบั รูปแบบการเจริญสติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (ตารางที่ 2) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ที่ระบุว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังได้รับ
รูปแบบการเจริญสติมีคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่าก่อนได้รับ
รูปแบบการเจริญสติเพราะการเจริญสติเป็นการฝึกจิตซึ่งเป็นกุญแจดอกส�ำคัญที่จะเปิดไปสู่
การพัฒนาตนเอง จิตถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาตน เพราะว่าไม่มีประสบการณ์ใดที่
จะเกิดขึน้ ได้โดยไม่มจี ติ ปรากฎการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมดต้องอิงอยูก่ บั จิตทัง้ สิน้ ซึง่ ผลการวิจยั นี้
สอดคล้องกับการศึกษาของพระปลัดสมชาย ปโยโค ภารวีย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ได้ศกึ ษา การประยุกต์
ใช้หลักสติปฏั ฐาน 4 ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวาน ผลการ
ศึกษาพบว่ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ0.1นอกจากนั้นยังพบว่า ค่าน�้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารดีขึ้น
3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบา
หวาน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเจริญสติกับกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการพยาบาลตาม
ปกติ
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน หลังได้รบั รูปแบบการเจริญสติมคี ะแนนพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับรูปแบบการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 3) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ที่ระบุว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลัง
ได้รับรูปแบบการเจริญสติมีคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่าก่อน
ได้รับรูปแบบการพยาบาลตามปกติเพราะการเจริญสติจะท�ำให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือ
มั่นรู้เห็นเท่าทันทุกสิ่งในจิตที่เป็นกลาง สัมผัสซึ่งประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงทางกาย
และประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงทางจิตท�ำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีข้ึน ผล
การวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ นายแพทย์อี เลียตเดทเชอร์ (Elliot Dacher,1966)
ได้ท�ำการศึกษาการเจริญสติ พบว่าการให้ผู้ป่วยเจริญสติในอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
จะช่วยป้องกันโรคทัง้ ประเภทเรือ้ รังและเฉียบพลัน ช่วยรักษาโรคทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้และส่งเสริมให้
ร่างกายและจิตใจท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุป

รูปแบบการเจริญสติที่พัฒนาขึ้นจากการด�ำเนินการวิจัยท�ำให้สรุปเป็นรูปแบบ
การเจริญสติเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
คือท�ำให้กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้
รับการพยาบาลตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากการเจริญสติเป็นการฝึกจิตโดยตรง การฝึกจิตเป็น
กุญแจดอกส�ำคัญทีจ่ ะเปิดไปสูก่ ารพัฒนาตนเอง เพราะจิตถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนา
ตน ไม่มปี ระสบการณ์ไดทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้โดยไม่มจี ติ ปรากฎการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมดต้องอิงอยูก่ บั
จิตทัง้ สิน้ ในการปฏิบตั กิ ารเจริญสตินนั้ เป็นการพัฒนาจิตโดยตรงจึงสามารถพัฒนาพฤติกรรม
ของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานได้ เพราะพฤติกรรมเกิดจากความเชือ่ ความรูส้ กึ นึกคิด จิตใจ ในทาง
พุทธศาสนาเชือ่ ว่า สิง่ ทีจ่ ะควบคุมความเชือ่ ความรูส้ กึ นึกคิด จิตใจนีไ้ ด้ คือ สติ หากแต่สติเป็น
คุณธรรมทีเ่ กิดเองไม่ได้ ต้องท�ำการฝึกฝน ดังนัน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานได้เจริญสติซงึ่ เป็นการ
พัฒนาจิตโดยตรง จึงได้มกี ารตัดสินใจหรือเป็นผูเ้ ลือกเองทีจ่ ะพัฒนาให้ตนเองมีพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดทีถ่ กู ต้อง โดยการเจริญสตินจี้ ะท�ำให้บคุ คลมีความสามารถในการ
เลือกปฏิบตั กิ จิ กรรมและเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
สามารถท�ำให้บคุ คลมีการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
รูปแบบการเจริญสติเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบา
หวาน ใช้แนวปฏิบตั ขิ องหลวงพ่อเทียน จิตตฺ สุโภ ทีเ่ ป็นการปฏิบตั อิ ย่างง่าย ลัด สัน้ และเป็น
สากล จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั ดิ บั ทุกข์ได้เร็ว รูจ้ กั โรคทีบ่ บี คัน้ รูปนามกล่าว คือ โรคของร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งการปฏิบัติรูปแบบการเจริญสติส่งผลโดยตรงทางด้านจิตใจอยู่แล้ว พร้อมกันนั้นยัง
ช่วยแก้ไขโดยโรคทางร่างกาย และมีวธิ แี ก้ไขโรคทางกายทีป่ ฏิบตั อิ ยูเ่ ป็นประจ�ำโดยเข้ารับการ
รักษาจากแพทย์หรือโรงพยาบาล นอกจากนีร้ ปู แบบการเจริญสติยงั ด�ำเนินการพัฒนาตามหลัก
การและแนวคิดทางวิชาการ หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่ ว่า เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ทฤษฎีเป็นฐาน ผนวกกับการน�ำปัญหาและความต้องการเข้ามาสู่การแก้ไขและตอบ
สนอง จึงท�ำให้รปู แบบการเจริญสติ มีประสิทธิภาพ นอกจากนีร้ ปู แบบการเจริญสติยงั มีคมู่ อื
ที่สามารถอ่านและด�ำเนินการตามได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการใช้รูป
แบบการเจริญสติอย่างครบถ้วน
ผลการวิจยั ครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นประโยชน์หรือประสิทธิภาพของรูปแบบการเจริญ
สติในการส่งเสริมพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างอย่างชัดเจน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ค้น
พบแนวทางการปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดจนน�ำวิธีการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดที่ดี และสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามอัตภาพ
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