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Effects of an Education Program-based on the  
Common Sense Model on Illness Perceptions,  
Knowledge, and Self-efficacy among Patients with 
Type 2 Diabetes Mellitus in Cambodia*
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Abstract
 Purpose: This study was to examine the effects of an education program-based on the  
Common Sense Model on illness perceptions, knowledge, and self-efficacy among patients with 
type 2 diabetes mellitus. 
 Design: Quasi-experimental study with pretest and posttest control group design. 
 Methods: The sample was patients with type 2 diabetes mellitus who were living in 12  
villages under health services of a health center. The villages were randomly assigned to the control 
and experimental groups. The simple random sampling technique with paired matching method 
were used for selecting subjects in the villages.  Consequently, 36 participants made up each group. 
The intervention group was invited in a one day education program, whereas, the control group 
received routine care. The outcomes were evaluated by using the demographic data and illness  
information, Brief Illness Perception Questionnaire, the 24-item version of Diabetes Knowledge 
Questionnaire, and the Thai version of Diabetes Management Self-Efficacy Scale. The intervention 
instruments were developed by the researchers based on the literature review. Paired t-test and 
independent t-test were used for data analysis.
 Main findings: The result showed that the participants in the intervention group who received 
the education program had statistically significant higher mean scores of illness perceptions,  
knowledge, and self-efficacy than before, and those in the control group who received usual care 
(all p’s < .05).
 Conclusion and recommendations: The findings of the study illustrated that an education 
program-based on the Common Sense Model could improve illness perceptions, knowledge, and 
self-efficacy among patients with type 2 diabetes mellitus. This program should be approached for 
discharge plan to provide accurate perceptions, proper knowledge, and confidence to take care 
among patients with type 2 diabetes mellitus.
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ผลของโปรแกรมให้ความรู้ โดย ใช้ แบบจำ าลองสามัญสำานึก  
ต่อการรับรู้ ความเจ็บป่วย ความรู้  และสมรรถนะแห่งตน 
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศกัมพูชา*

Mao Eam1 ปัทมา สุริต, DNSc1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมให้ความรู้โดยใช้แบบจำาลองสามัญสำานึก	(common	

sense	model)	ต่อการรับรู้ความเจ็บป่วย	ความรู้	และสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี	2

 รูปแบบการวิจัย:	 การศึกษาแบบก่ึงทดลอง	 (quasi-experimental	 study)	 แบบวัดก่อนและหลังการทดลอง	

(pretest-posttest	control	group	design)

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	ท่ีอาศัยอยู่ใน	12	หมู่บ้านภายใต้การบริการของ

ศูนย์สุขภาพแห่งหน่ึง	 โดยสุ่มเลือกหมู่บ้านเข้าเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	 และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี 

สุ่มอย่างง่าย	 (simple	 random	 sampling)	 และจับคู่กลุ่มตัวอย่างให้แต่ละคู่มีคุณสมบัติเคียงกันมากท่ีสุดได้ตัวอย่าง 

กลุ่มละ	36	ราย	กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมให้ความรู้ท่ีมีระยะเวลาในการดำาเนินโปรแกรม	1	 วัน	สำาหรับกลุ่มควบคุม 

ได้รับดูแลตามปกติ	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย	 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติ 

การเจ็บป่วย	 แบบสอบถามการรับรู้ความเจ็บป่วย	 แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับเร่ืองโรคเบาหวาน	 และแบบสอบถาม

สมรรถนะแห่งตนเก่ียวกับการจัดการเร่ืองโรคเบาหวาน		และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าที	paired	t-test	และ	independent	t-test

 ผลการวิจัย:	กลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ความรู้	มีค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้ความเจ็บป่วย	ความรู้	และ

สมรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม	 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

(p	<	.05)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้	Common	Sense	Model	น้ีมีประสิทธิภาพ

ต่อการปรับเปล่ียนการรับรู้ความเจ็บป่วย	ความรู้	และสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี	2	ดังน้ันจึงควรนำา

โปรแกรมน้ีมาใช้เป็นแนวทางสำาหรับวางแผนก่อนกลับบ้านเพ่ือให้การรับรู้ท่ีถูกต้อง	 มีความรู้ท่ีถูกต้องและความม่ันใจ 

ในการดูแลตัวเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี	2

คำาสำาคัญ:	โปรแกรมให้ความรู้	การรับรู้ความเจ็บป่วย	ความรู้	สมรรถนะแห่งตน	โรคเบาหวานชนิดท่ี	2

Corresponding Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สุริต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002,  
e-mail: z3101_ps@hotmail.com
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุน
 การวิจัยโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันท่ีรับบทความ: 5 สิงหาคม 2562 / วันท่ีแก้ไขบทความเสร็จ: 9 กันยายน 2562 / วันท่ีตอบรับบทความ: 16 กันยายน 2562 




