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 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน
อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ABSTRACT
 The purposes of this descriptive research were : to study self health care behavior of diabetes mellitus patients 

and to study factors related to self health care behavior of the diabetes mellitus patients in Bangnampriew District, 

Chachoengsao Province. The tools used for data collection were knowledge test forms whose realiability (KR-20) 

was .75 , and a questionnaire inquired on predisposing factors, enabling factors, reinforcing factors and health care 

behavior of diabetes mellitus patients, whose realiability (Cornbach ’s Alpha Coefficient) was .86. The sample of this 

study, obtained by a Multi-stage Sampling , were 283 diabetes mellitus patients who underwent Sub-district health 

promotion hospitals and community health care centers in Bangnampriew District, Chachoengsao Province. The 

statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, chi-square, and Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient.               

 The results of the study were as follows :

 1. Self health care behavior of diabetes mellitus patients was at the high level.

 2. Factors related to self health care behavior of diabetes mellitus patients were :

  1) Every factor of bio-social factors had no relationship with self health care behavior of diabetes mellitus 

patients. 

   2) Predisposing factors, namely recognition on the critical condition of diabetes mellitus, had positive 

relationship with self health care behavior at the .05 level of significance. (r=.262) 

   3) Enabling factor, namely approach ability of health care service, had positive relationship with self health 

care behavior at the .05 level of significance. (r=.152)

   4) Reinforcing factor, namely advice from public health officials and urging /warning from family members, 

had positive relationship with self health care behavior at the .05 level of significance. (r=.315 and .149 respectively)

Keywords : self health care behavior, diabetes mellitus. 

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน และปจจัย

ทีม่คีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อาํเภอบางนํา้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็

รวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบความรู คาความเชื่อมั่น (KR-20) เทากับ .75 และแบบสอบถามวัดปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน คาความเช่ือม่ัน (คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา) เทากับ .86 กลุมตัวอยาง คือ ผูปวย

เบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชน ในเขตอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จํานวน 283 คน ไดมาโดย
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การเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร และ

คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

   ผลการวิจัยพบวา 

  1.  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อยูในระดับสูง

  2.  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน

    1) ปจจัยดานชีวสังคมทุกตัวแปร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

    2) ปจจัยนํา ไดแก การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.262)

    3) ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.152)

    4) ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.315 และ.149 ตามลําดับ)

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 ปจจุบัน โรคเบาหวานยังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ

สขุของคนทัว่โลก ผูท่ีเปนโรคเบาหวานจะมผีลกระทบตอการทาํงาน

ของอวยัวะทกุระบบของรางกาย ทาํใหสขุภาพผูปวยเบาหวานเสือ่ม

เร็วกวาปกติ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 

(กรมการแพทย, 2556, หนา 1-3) พบวา ผูปวยเบาหวานทัว่โลกเกดิ

ภาวะแทรกซอนของจอประสาทตา รอยละ 20 และจากโรคไตวาย

เรื้อรังประมาณ รอยละ 40 และทุกๆ 30 วินาที จะมีผูสูญเสียขา

หรือเทาจากเบาหวานหนึ่งขาง สวนประเทศไทย มีผูเสียชีวิตจาก

โรคเบาหวานในป พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือประมาณ

วันละ 19 คน และจากฐานขอมูลสํานักโรคไมติดตอ (2556, 

ออนไลน) จํานวนผูปวย/อัตราปวยของผูปวยในดวยโรคเบาหวาน

และภาวะแทรกซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางป 2553-2555 มี

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป (ป 2553 จํานวน 7,730 ราย คิดเปนอัตรา

ปวย 1,151.23 ตอแสนประชากร ป 2554 จํานวน 7,871 ราย คิด

เปนอัตราปวย 1,163.23 ตอแสนประชากร และ ป 2555 จํานวน 

8,164 ราย คิดเปนอตัราปวย 1,196.11ตอแสนประชากร) สอดคลอง

กับแนวโนมการเพิ่มสูงขึ้นของอัตราปวยโรคเบาหวาน ท่ีพบโรค

แทรกซอนดวยโรคความดนัโลหติสงูในอาํเภอบางนํา้เปรีย้ว ระหวาง

ป 2553-2555 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ป 2553 อัตราปวย 1,365.3 

ตอแสนประชากร ป 2554 อัตราปวย 1,748.8 ตอแสนประชากร 

และป 2555 อัตราปวย 1,832.90 ตอแสนประชากร (สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว, 2556, หนา 17) สงผลกระทบตอ

คาใชจายการรักษาผูปวยเบาหวาน เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ของผูปวยที่

ยังไมมีภาวะแทรกซอน และคุณภาพชีวิตก็ต่ํากวาเปน 2 เทาของ

ผู ปวยที่ยังไมมีภาวะแทรกซอนเชนกัน (สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว, 2556,หนา27)

   นอกจากแพทยและทีมบุคลากรทางการแพทย ที่มีหนาที่ดูแล

รักษาผูปวยเบาหวานแลว ความรวมมือของผูปวย และครอบครัว

หรอืผูดแูล การใหความรูโรคเบาหวานและเสรมิสรางทกัษะการดแูล

ตนเองจึงเปนสิ่งจําเปนสําคัญ ที่ทําใหผูปวยมีสวนรวมในการักษา

อยางเหมาะสมและยัง่ยนื (สมาคมเบาหวานแหงประเทศไทย, 2554, 

หนา จ) โดยการสงเสริมการดูแลตนเองและประเมินผลการรักษา

ดวยตนเอง (สมาคมเบาหวานแหงประเทศไทย, 2554, หนา 13) 

การดแูลตัวเองเปนการปฏิบัติพฤตกิรรม ทีบ่คุคลรเิริม่และปฏบิติัได

ดวยตวัเอง โดยมเีปาหมายเพือ่ดาํรงไวซึง่การรกัษาชวีติสขุภาพและ

ความผาสุกของบุคคลนั้น ทั้งในภาวะปกติและเกิดความเจ็บปวย 

(Orem, 1985; อางใน เสาวนีย โคตรดก, 2552, หนา 3) และการ

ดูแลตัวเองใหถูกตองจะชวยลดและชะลอการเกิดโรคแทรกซอนได 

(เทพ หิมะทองคํา และคณะ, 2550, หนา 131)

 ผูวจิยัจงึสนใจศกึษาพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูปวยเบา

หวาน โดยประยุกตแนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะหพฤติกรรมของ

บุคคลตามแบบจําลอง PRECEDE MODEL ของ Green and 

Mcdonald (1997,หนา 360; อางในพรสุข หุนนิรันดร 2545, หนา 

336-341) เปนการวเิคราะหพฤตกิรรมของบคุคลวามสีาเหตกุารเกดิ

พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองไดอยางไร ใน 4 ปจจยัไดแก ปจจยั

ดานชีวสังคม ปจจัยนํา ท่ีเกี่ยวของกับความรูและการรับรูตาม

แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) ของ 

Strecher and Rosenstock (1997, หนา 44-47; อางใน พรสุข 

หุนนิรันดร , 2545, หนา 160-165) ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริม เพื่อ

ใชเปนแนวทางในสงเสริมพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

เบาหวาน นําสูการปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยตอไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
    1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

เบาหวาน อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

  2.  เพ่ือศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการดแูล

สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปร้ียวจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

สมมติฐานการวิจัย

    1.  ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาที่ปวยเปนโรค

เบาหวาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูปวยเบาหวาน

    2.  ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา

  การวจิยัครัง้นี ้เปนการศึกษาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ

ตนเอง และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผูปวยเบาหวาน ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรตนที่เกี่ยว

กับปจจัยดานชีวสังคม (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวาน) ปจจัยนําไดแก 

ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะ

แทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรนุแรงของโรคเบาหวาน 

การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง และการรับรูอุปสรรคของ

การปฏบิตัเิพือ่การดแูลสขุภาพของผูปวยเบาหวาน ปจจยัเอือ้ไดแก 

การเขาถึงบริการดานสุขภาพ และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดาน

สุขภาพ ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร

ปจจัยนํา  1) ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของ 

   โรคเบาหวาน 3) การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 4) การรับรูประโยชนของการ 

   ดูแลตนเอง 5) การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

ปจจัยเอื้อ  1)  การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 2) การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ

ปจจัยเสริม 1)  การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิก

   ในครอบครัว

ปจจัยดานชีวสังคม  1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพสมรส 4) ระดับการศึกษา 5) อาชีพ 6) รายได

              7) ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวาน 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

1) ดานการควบคุมอาหาร 

2) ดานการออกกําลังกาย 

3) ดานการรักษา 

4) ดานการปองกันภาวะ 

  แทรกซอน

     ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม

สาธารณสุข และการไดรบัการกระตุนเตอืนจากสมาชิกในครอบครวั 

สวนตัวแปรตามไดแกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

เบาหวาน ที่เกี่ยวกับ การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย 

การรักษา และการปองกันภาวะแทรกซอน 

     2. ขอบเขตดานประชากร

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปวยเบาหวาน ที่ระดับ

นํ้าตาลในเลือดไมเกิน 180 mg/dl และไมมีภาวะแทรกซอน ที่เขา

รบัการรกัษาที ่โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล 12 แหง และศนูย

สุขภาพชมุชน 1 แหง ในเขตอาํเภอบางนํา้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จาํนวน 964 คน (สํานกังานสาธารณสุขอําเภอบางนํา้เปรีย้ว, 2556, 

หนา 29)

  3. ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะทาํการวจิยั ระหวางเดอืน

ตุลาคม 2556-มกราคม 2557 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
  1. ทาํใหทราบถงึความสมัพันธระหวาง ปจจยัดานชวีสงัคม 

ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2.  ผลการศึกษาจะเปนขอมูลพื้นฐาน นําไปใชพัฒนารูป

แบบการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ที่เหมาะสมกับ

บรบิทของพืน้ที ่สงผลถงึการปองกนัและลดลงของภาวะแทรกซอน

ของผูปวยเบาหวาน

วิธีการดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

โรคเบาหวาน มุงเนนศึกษาปจจัยทีม่คีวามสัมพนัธกับพฤตกิรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ซ่ึงประกอบดวยปจจัยทาง

ชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกผูปวยเบาหวาน ท่ีได

รับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 มีระดับ

นํ้าตาลในเลือดไมเกิน 180 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และไมมีภาวะ

แทรกซอน ท่ีไดรบัการรกัษาดวยการรบัประทานยาเม็ดเพือ่ควบคุม

ระดับนํ้าตาลในเลือด ไมนอยกวา 1 ป ในเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชน ในเขต

อาํเภอบางนํา้เปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา จาํนวน 954 คน (สํานกังาน

สาธารณสุขอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว, 2556, หนา 29)   

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี กําหนดขนาดดวยวิธีใช

สูตรของยามาเน (Yamane) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550, หนา 47) 

รวมทั้งสิ้น 283 คน โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่ใชใน

การวจิยั คอื ตองรูสกึตวัด ีสามารถพดูคยุสือ่สารได และยนิดใีหความ

รวมมอื กลุมตวัอยางไดจากการสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage 

sampling) ตามสดัสวนของผูปวยเบาหวานทีเ่ขารบับรกิารตามราย

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชน เพื่อใหได

แบบสอบถามไมนอยกวาจํานวนที่คํานวณไวจึงเก็บแบบสอบถาม

เพิ่ม ไดมีแบบสอบถามที่ใชในการวิเคราะหขอมูลรวม 300 ชุด 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
    เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 

1 ชุด แบงออก 5 สวน คือ 

 สวนที ่1 ปจจยัดานชวีสังคม ประกอบดวย เพศ อาย ุสถานะ

ภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาที่ปวยเปน

โรคเบาหวาน

 สวนที่ 2 ปจจัยนํา ประกอบดวย

     1. ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน จํานวน 15 ขอ เปนแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก (ใช ไมใช ไมทราบ) มีคาความ

เชื่อมั่น โดยใชสูตร Kuder Richardson Formula 20 เทากับ 0.75 

คาอํานาจจําแนก เทากับ 0.32 และคาความยากงาย เทากับ 0.67

    2. การรับรู โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของ

โรคเบาหวาน จํานวน 4 ขอ เปนแบบ Rating Scale มี 4 ระดับ 

(เหน็ดวยอยางยิง่ เหน็ดวย ไมเหน็ดวย ไมเหน็ดวยอยางยิง่) คาความ

เชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.87 

    3.  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน จํานวน 5 ขอ 

เปนแบบ Rating Scale มี 4 ระดับ (เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย 

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.86 

    4.  การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง จํานวน 5 ขอ 

เปนแบบ Rating Scale มี 4 ระดับ (เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย 

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) คาความเช่ือม่ันโดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.85 

 5.  การรบัรูอปุสรรคของการปฏบิตัเิพือ่การดูแลสขุภาพของ

ผูปวยเบาหวาน จํานวน 5 ขอ เปนแบบ Rating Scale มี 4 ระดับ 

(เหน็ดวยอยางยิง่ เหน็ดวย ไมเหน็ดวย ไมเหน็ดวยอยางยิง่) คาความ

เชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.87 

    สวนที่ 3 ปจจัยเอื้อ ประกอบดวย

     1.  ดานการเขาถึงบริการดานสุขภาพ จํานวน 5 ขอ เปน

แบบ Rating Scale มี 4 ระดับ (มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด) 

คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.85        

     2.  การเขาถงึแหลงทรพัยากรดานสุขภาพ จํานวน 5 ขอ เปน

แบบ Rating Scale จาํนวน 4 ระดบั (มากท่ีสุด มาก นอย นอยทีส่ดุ) 

คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.87

  สวนที่ 4 ปจจัยเอื้อ ประกอบดวย

 1.  การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข จํานวน 

10 ขอ เปนแบบ Rating Scale 4 ระดับ (มากที่สุด มาก นอย 

นอยทีส่ดุ) คาความเชือ่มัน่โดยใชสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา เทากบั 0.86       

     2.  การไดรับการกระตุ นเตือนจากสมาชิกในครอบครัว 

จํานวน 10 ขอ เปนแบบ Rating Scale จํานวน 4 ระดับ (มากที่สุด 

มาก นอย นอยที่สุด) คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

เทากับ 0.85 

    สวนที่ 5 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรค

เบาหวาน จํานวน 18 ขอ เปนแบบ Rating Scale จํานวน 4 ระดับ 

(ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไมเคยปฏิบัติ) 

คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.86 

การเก็บรวมรวมขอมูล
    ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้

  1.  ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดในการเก็บขอมูลแกผูชวย

ผูวิจัยซ่ึงเปนเจาหนาที่สาธารณสุขประจําโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลทุกแหงและศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบางนํ้าเปรี้ยว 

    2. ผูชวยผูวิจัยเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม จากผูปวย

เบาหวาน ในชวงเดือนมกราคม 2557 จนครบจํานวน รวมทั้งตรวจ

สอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม และสงคืนผูวิจัย

    3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ได ตรวจสอบความสมบูรณ 

รวมไดจํานวน 300 ชุด นําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล
    1.  ปจจยัดานชวีสงัคม วเิคราะหหาคา รอยละ คาเฉลีย่ และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



Journal of Rajanagarindra January - June  2016       217

    2. ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน วิเคราะหหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยกําหนดคะแนนความรู 

ตอบถูก ให 1 คะแนน ตอบผิด ให 0 คะแนน และตอบไมทราบ 

ให 0 คะแนน นาํมาแบงระดบัคะแนนความรูออกเปน 3 ระดบั เทยีบ

เกณฑโดยใชเกณฑการประเมินของ Bloom ( 1971; อางใน สิรริตัน 

ปยะภัทรกุล, 2554 หนา 35) รอยละ 80-100 หมายถึงความรูดี 

รอยละ 60-79 หมายถึงความรู ปานกลาง และรอยละ 0-59 

หมายถึงความรูตํ่า 

    3.  ปจจยันาํ วเิคราะหหาคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน ที่เกี่ยวกับการรับรู โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะ

แทรกซอนของโรคเบาหวาน การรบัรูความรนุแรงของโรคเบาหวาน 

การรับรูประโยชนของการดแูลตนเอง และการรบัรูอปุสรรคของการ

ปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน แปลผลตามเกณฑ

ของสถิตพงษ มั่นหลํา (2553, หนา 62-63) เปนการแบงชวง

คะแนนแบบอันตราภาคช้ัน โดยนําชวงคะแนนสูงสุด ลบดวยชวง

คะแนนตํ่าสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดเปน 3 ระดับ คือ 

สูง ปานกลาง ตํ่า            

    4. ปจจัยเอื้อ ที่เกี่ยวกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ วิเคราะหหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลตามการแบงชวง

คะแนน ตามรูปแบบปจจัยนํา ไดเปน 3 ระดับคือ สูง ปานกลาง ตํ่า 

    5. ปจจัยเสริม ที่เกี่ยวกับการไดรับคําแนะนําจากบุคลากร

สาธารณสขุและการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชกิในครอบครวั 

วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แปลผลตามการแบงชวงคะแนน ตามรูปแบบปจจัยนํา ไดเปน 3 

ระดับ คือ สูง ปานกลาง ตํ่า 

    6.  พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน

ประกอบดวย การควบคมุอาหาร การออกกาํลงักาย การรักษา และ

การปองกันภาวะแทรกซอน วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลตามการแบงชวงคะแนน ตามรูป

แบบปจจัยนํา ไดเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ตํ่า 

    7. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรม

การดแูลสขุภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน วเิคราะหขอมลูดวยสถติิ

ไคสแควร

    8.  ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัย

เสริม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน            

ผลการวิจัย
    1. ผลการศึกษาขอมูลดานชีวสังคมของกลุมตัวอยางสวน

ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.3 อายุ 40 – 49 ป รอยละ 44.0 

(อายเุฉล่ีย 47.29) สถานภาพสมรส คู รอยละ 53.7 ระดบัการศกึษา 

ประถมศึกษา รอยละ 69.0 รายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท 

รอยละ 44.3 (รายไดเฉลี่ย 3,619.3 บาท) ระยะเวลาที่ปวยเปนโรค

เบาหวาน 5 – 10 ป รอยละ 51.7 (ระยะเวลาปวยเฉลี่ย 6.03 ป)

 2.  ผลการศึกษาปจจัยนํา

      1) ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางมีระดับ

ความรูสูง รอยละ 81.0 ความรูปานกลาง รอยละ 16.3 และความรู

ตํ่า รอยละ 2.7 

      2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรค

เบาหวาน กลุมตวัอยาง มรีะดบัการรบัรูโอกาสเส่ียงสูง รอยละ 48.3 

ระดับปานกลาง รอยละ 40.7 และระดับตํ่า รอยละ 11.0 

      3) การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน กลุมตัวอยาง 

มีระดับการรับรูความรุนแรงปานกลาง รอยละ 82.7 ระดับตํ่า 

รอยละ 11.3 และระดับสูง รอยละ 6.0

      4) การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง กลุมตัวอยาง

มีระดับการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง ปานกลาง รอยละ 

80.00 ระดับตํ่า รอยละ 11.7 และระดับสูง รอยละ 8.3

       5) การรบัรูอปุสรรคของการปฏบิตัเิพือ่การดแูลสขุภาพ

ของผูปวยเบาหวาน กลุมตัวอยาง มีระดับการรับรูอุปสรรคของการ

ปฏิบัติปานกลาง รอยละ 73.3 ระดับตํ่า รอยละ 22.0 และระดับสูง 

รอยละ 4.7

    3.  ผลการศึกษาปจจัยเอื้อ

       1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญ

มรีะดบัการเขาถงึบรกิารดานสุขภาพ ปานกลาง รอยละ 72.4 ระดบั

ตํ่า รอยละ 20.3 และระดับสูง รอยละ 7.3 

       2) การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ปานกลาง 

รอยละ 77.7 ระดับตํ่า รอยละ 18.3 และระดับสูง รอยละ 4.0 

 4.  ผลการศึกษาปจจัยเสริม

       1) การได รับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการไดรับคําแนะนําจากบุคลากร

สาธารณสุข สูง รอยละ 52.0 ระดับปานกลาง รอยละ 41.3 และ

ระดับตํ่า รอยละ 6.7 

       2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว 

กลุมตวัอยางสวนใหญมรีะดบัการไดรับการกระตุนเตอืนจากสมาชกิ

ในครอบครัว สูง รอยละ 61.7 ระดับปานกลาง รอยละ 33.6 และ

ระดับตํ่า รอยละ 4.7 

    5.  พฤตกิรรมการดแูลสุขภาพตนเอง กลุมตวัอยางสวนใหญ

มรีะดบัพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพตนเองสูง รอยละ 54.7 ระดบัปาน

กลาง รอยละ 43.3 และระดับตํ่า รอยละ 2.0 
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 6. ผลความสมัพนัธระหวางปจจยัดานชวีสงัคมกับพฤตกิรรม

การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน     

ปจจัยดานชีวสังคม

  พฤติกรรมการดูแลตนเอง

   ตํ่าและปานกลาง            สูง 2χ p- value

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ
  ชาย 49 47.1  55 52.9 .204  .370 
  หญิง 87 44.4 109 55.6
อายุ

  50 ปหรือตํ่ากวา 89 49.2  92 50.8 2.712 .063

  50 ปขึ้นไป 47 39.5  72 60.5
สถานภาพสมรส
  โสด 73 45.3  88 54.7 .002 .545
  คู/หมาย/หยา/แยก 63 45.3  76 54.7
ระดับการศึกษา
  มัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา 101 45.9 119 54.1 .110 .421
  สูงกวามัธยมศึกษา  35 43.8  45 56.3
อาชีพ
  เกษตรกรรม 45 44.6  56 55.4 .037   .472
  อื่นๆ 91 45.7 108 54.3
รายได
  5,000 บาทหรือตํ่ากวา 94 45.2 114 54.8 .005   .520
  5,000 บาทขึ้นไป 42 45.7  50 54.3
ระยะเวลาที่ปวย
  5 ปหรือตํ่ากวา 35 44.9  43 55.1 .009   .516
  5 ป ขึ้นไป 101 45.5 121 54.5

 7. ผลความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และ

ปจจยัเสรมิ กบัพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

ตามตัวแปรตน (ตัวแปรที่ 1-9) และตัวแปรตาม (ตัวแปรที่ 10)

ตารางที่ 1 ความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน (n = 300)

*p-value <.05

 จากตารางที่ 1 พบวาปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาปวยเปนโรค

เบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ความรูเกี่ยวกับโรคฯ
2. การรับรูโอกาสเสี่ยง -.036
3. การรับรูความรุนแรง -.046 .299*
4. การรับรูประโยชน -.027 -.081 .027
5. การรับรูอุปสรรค -.063 .035 .220* .096
6. การเขาถึงบริการสุขภาพ .012 .229* .458* -.004 .272*
7. การเขาถึงแหลงทรัพยากร -.020 .352* .389* .026 .252* .369*
8. การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข -.078 .258* .356* .055 .239* .293* .294*
9. การไดรับการกระตุนเตือนดูแลจากบุคคลในครอบครัว -.011 -.075 -.012 .048 .066 -.099 -.146* .088
10. พฤติกรรมการดูแลฯ -.041 .065 .262* -.066 .043 .152* -.019 .315* .149*

ตารางที่ 2 ความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

*p-value <.05
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 จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สูงสุด ไดแก ปจจัยเสริมที่เกี่ยวกับการ

ไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข (r=.315) รองลงมาเปน

ปจจัยนําที่เกี่ยวกับการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน (r=.262) 

ปจจยัเอือ้เกีย่วกบัการเขาถงึบรกิารดานสขุภาพ (r=.152) และปจจยั

เสริมที่เกี่ยวกับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว (r=.149) 

ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีไมความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ไดแกปจจัยนําท่ีเกี่ยว

กับ ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน (r=-.041) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ

การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน (r=.065) การรับรู 

ประโยชนของการดูแลสุขภาพตนเอง (r=-.066, ) การรับรูอุปสรรค

ของการปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน (r=.043) 

และปจจัยเอื้อเก่ียวกับ การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 

(r=-.019) 

อภิปรายผล
    1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

สวนใหญมรีะดบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองสงู สอดคลองกบั

การศกึษาของ ชยณฐั กรมล ี(2554,หนา 67-68) วจัิยเรือ่ง การดแูล

สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอภูกระดึง จังหวัด

เลย พบวา การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

เบาหวานอยูในระดับสูง ไมสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา 

บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา พบวา พฤติกรรมการดูแลตนองของผูปวยเบาหวานอยู

ในระดับปานกลาง และไมสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ 

อนิทรวเิชยีรคชา (2555, หนา 134-136) ศกึษาเรือ่งปจจยัทีม่คีวาม

สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

ที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด

อุบลราชธานี พบวา ผู ปวยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ระดับปานกลาง

 2.  ความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาที่

ปวยเปนโรคเบาหวานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเอง ดังอธิบายไดดังนี้ 

    1) เพศ ไมมคีวามสมัพันธกบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ

ตนเอง การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนีย 

โคตรดก (2552, หนา 125-126) วจิยัเรือ่ง ปจจยัทีมี่ผลตอพฤตกิรรม

การดแูลตนเองของผูปวยเบาหวาน ทีม่าบรกิารรบัการรกัษาในหอง

อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา 

เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ปวย

เบาหวาน และสอดคลองกบัการศึกษาของ กาญจนา บริสุทธิ ์(2553, 

หนา 97-98) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู ปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

พบวา เพศไมมคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูปวย

เบาหวาน 

  2) อาย ุไมมคีวามสมัพนัธกับพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ

ตนเอง การศกึษาครัง้นี ้สอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 

125-126) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม 

แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา อายุไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 

และสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 

97-98) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาอายุ

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

เบาหวาน 

   3) สถานภาพสมรส ไมมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเอง การศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ 

(2553, หนา 97-98) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

พบวาสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล

สขุภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับการศกึษาของ 

ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 138) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรค

เบาหวาน ทีม่ารับบรกิารทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล จงัหวดั

อบุลราชธาน ีพบวา สถานภาพสมรส ไมมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรม

การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

  4) ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเอง การศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ 

(2553, หนา 97-98) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เทศบาลเมอืงทาเรอืพระแทน อาํเภอทามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีพบ

วาระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผู ป วยเบาหวาน และสอดคลองกับการศึกษาของ 

ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 138) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรค

เบาหวาน ทีม่ารับบรกิารทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล จงัหวดั

อบุลราชธาน ีพบวา ระดบัการศกึษา ไมมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรม

การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน

      5) อาชพีไมมคีวามสมัพนัธกับพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพ

ตนเอง การศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ (2553, 

หนา 97-98) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยเบาหวาน ศนูยแพทยเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา เทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา 

อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ 

อนิทรวเิชยีรคชา (2555, หนา 138) วจิยัเรือ่ง ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู ป วยโรคเบาหวาน 

ที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด

อุบลราชธานี พบวาอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

     6) รายได ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเอง การศึกษาครั้งน้ี สอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ 

(2553, หนา 97-98) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

พบวา รายไดไมมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง

ของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ 

อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา139-140) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรค

เบาหวาน ทีม่ารับบรกิารทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล จงัหวดั

อุบลราชธานี พบวารายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน

      7) ระยะเวลาทีป่วยเปนโรคเบาหวาน ไมมคีวามสมัพนัธ

กบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง การศกึษาครัง้นี ้สอดคลองกบั 

กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) วิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ปวยเบาหวาน ศูนยแพทย

เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา พบวาระยะเวลาการเจบ็ปวยไมมคีวาม

สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง แตไมสอดคลองกับ

เสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 125-126) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผล

ตอพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูปวยเบาหวาน ทีม่าบรกิารรับการ

รักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลภูมิพล

อดลุยเดช พบวา ระยะเวลาทีป่วยเปนโรคเบาหวาน มคีวามสมัพนัธ

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

 2. ปจจัยนํา การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความ

สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

เบาหวาน การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนีย 

โคตรดก (2552, หนา 137) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

การดแูลตนเองของผูปวยเบาหวาน ทีม่าบรกิารรบัการรกัษาในหอง

อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา

การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิีร่ะดับ 0.5 และสอดคลองกบัการศกึษาของ กาญจนา บริสทุธิ์ 

(2553, หนา 137-138) วจิยัเรือ่ง ปจจยัทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการดแูล

ตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

พบวาการรบัรูความรนุแรงของโรคเบาหวาน มคีวามสมัพนัธทางบวก

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01    

 3. ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ มีความ

สมัพนัธทางบวกกบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูปวยโรค

เบาหวาน สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, 

หนา 96) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาล

เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ

สอดคลองกับศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 135) ศึกษา

เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูปวยเบาหวาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล จังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาวิจัยทั้ง 2 เรื่องพบวา 

การเขาถึงแหลงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมนียั

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร

สาธารณสขุ และการไดรบัการกระตุนเตอืนจากสมาชกิในครอบครวั 

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

เบาหวาน การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนีย 

โคตรดก (2552, หนา 139-140) วจิยัเรือ่ง ปจจยัทีมี่ผลตอพฤตกิรรม

การดแูลตนเองของผูปวยเบาหวาน ทีม่าบรกิารรบัการรกัษาในหอง

อายุรกรรม แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา 

การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และ

การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับการศึกษาของ

ศริวิรรณ อนิทรวเิชยีรคชา (2555, หนา 134-136) ศกึษาเรือ่ง ปจจยั



Journal of Rajanagarindra January - June  2016       221

ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

เบาหวาน ทีม่ารับบรกิารทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล จงัหวดั

อุบลราชธานี กาญจนบุรี พบวา การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร

สาธารณสขุ และการไดรบัการกระตุนเตอืนจากสมาชกิในครอบครวั 

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

เบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
    1. จากการนําผลการวิจัยนี้ไปใช

       1) ควรปรับเนื้อหาสื่อความรูสําหรับผูปวยเบาหวาน 

ดวยการมุงเนนใหผูปวยเบาหวานรับรูความรุนแรงท่ีเกิดจากความ

พิการและภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน เพื่อใหเกิดความ

ตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง ดวยรูปแบบการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจริง กับตนแบบผูปวยเบาหวาน

ที่มีภาวะแทรกซอน ตาบอด ถูกตัดเทา แผลที่เทาเรื้อรัง ที่สมัครใจ

เลาความทุกขทรมานที่ไดรับจากความพิการที่เปนอยู และพัฒนา

กลุ มผู ป วยเบาหวานจัดกิจกรรมให สมาชิกกลุ มเยี่ยมบ าน

ผู ปวยเบาหวานดวยโรคแทรกซอนที่ร ายแรง เชน โรคไตวาย 

โรคหัวใจ อัมพาต    

      2)  ควรทบทวนและปรับปรุงการบริการตรวจรักษาผูปวย

เบาหวาน เพือ่พฒันาปจจยัเอือ้ ในเรือ่งการเขาถงึบรกิารดานสุขภาพ 

และปจจัยเสริม ในเรื่องของการไดรับคําแนะนําจากบุคลากร

สาธารณสขุและการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชกิในครอบครวั 

ดวยการขยายวันใหบริการผูปวยเบาหวาน เพิ่มจากเดือนละ 1 ครั้ง 

เปนเดือนละ 4 ครั้ง (สัปดาหละ 1ครั้ง) เพ่ือใหผูปวยเบาหวานมี

โอกาสไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหมีความรูในการ

ดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และผูดูแลผูปวยเบาหวานมีความรูสําหรับการ

ดูแลกระตุนเตือนผูปวยเบาหวานใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเองได

ถูกตองเพิ่มขึ้น

 2.  ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป

      1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพชุมชน 

ระหวางชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน เนื่องจากบางตําบลของ

อําเภอบางนํ้าเปรี้ยวเริ่มมีการพัฒนาในดานอุตสาหกรรมมากขึ้น      

  2) ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ควรศึกษาเพิ่มในปจจัยรวมหรือ

ปจจัยทํานายเพื่อทราบและนําปจจัยรวม มาพัฒนาปรับปรุงงานได

ถูกตองเหมาะสมขึ้น
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