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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาฝาย อำ�เภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาคือผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีม่ าขึน้ ทะเบียนรับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาฝาย
จำ�นวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้
เกี่ยวโรคเบาหวานและแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สวนใหญ่ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.61 อายุอยู่ระหว่าง 41 - 60 ปี
ร้อยละ 52.81 มีรายได้ตํ่ากว่า 3,000 บาท ร้อยละ 39.43 มีระยะเวลาของการเป็นโรค มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 68.30
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่ในระดับดี ร้อยละ 84.2 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 15.8 ส่วน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลางร้อยละ 58.1
รองลงมาอยู่ในระดับตํ่าร้อยละ 31.8 และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับดีร้อยละ 10.2
คำ�สำ�คัญ: ความรู้, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, โรคเบาหวานชนิดที่ 2
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Abstract
This research is a survey study. The purpose of this study was to study knowledge about diabetes and
health care behaviors of type 2 diabetic’ patients in Naphai Subdistric Health Promotion Hospital, Muang
District, Chaiyaphum Province. The Subjects were 142 individuals diagnosed with type 2 diabetes patients who
were registered at Naphai Subdistric Health Promotion Hospital. The research instrument were a self-report
questionnaire asking about personal data, knowledge, and health care behaviors of type 2 diabetic’ patients. Data
were analyzed using percentage, mean and standard deviation. The study indicated that almost of the participants
were female (67.61%) and age between 41 - 60 years old (52.81%). Income below 3,000 baht (39.43%),
Most of participants (68.30%) were type 2 DM more than 5 years. Knowledge score was good level and health
care behaviors score was moderate level.
keywords: Knowledge, Health care behavior, Type 2 diabetes

บทนำ�
ปั จ จุ บั น โรคเรื้ อ รั ง เป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ ระดั บ
โลก และโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังสำ�คัญที่องค์การ
สหประชาชาติ ป ระกาศให้ เ ป็ น ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข
ทีท่ กุ ประเทศต้องร่วมมือดำ�เนินการควบคุมอย่างเข้มงวด
เนื่ อ งจากเป็ น โรคที่ คุ ก คามต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง
ผลกระทบอย่างมากต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
และโรคเบาหวานถือ ว่าเป็นโรคที่มีความสำ� คัญยิ่ง ใน
ลำ�ดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยผูป้ ว่ ยเบาหวานมีจ�ำ นวน
เพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว นำ�ไปสูก่ ารเกิดภาวะแทรกซ้อน
อันตรายที่เกิดขึ้นเรื้อรังและเฉียบพลัน (1) เช่น การเกิด
ภาวะนาํ้ ตาลในเลือดตํา่ โรคหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนทางไต
และเท้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อสังคม
อันเนื่องมาจากอัตราการเสียชีวิต และภาวะทุพพลภาพ
เพิ่มขึ้น และผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นตามมา สหพันธ์
เบาหวานนานาชาติได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2583
ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง 5.3 ล้านคน ( 2)
โรคเบาหวานเป็ น หนึ่ ง ในโรคที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
ให้ความสำ�คัญในแง่ของการป้องกันและรักษาตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึง่ จัดทำ�โดย

สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (3)
จากรายงานสถิตสิ าธารณสุข พ.ศ.2550 – 2557 อัตราตาย
ด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำ�คัญ เช่น โรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน พบว่า ในปี 2553 ถึง 2557 มีอตั ราตาย
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโรค ( 4)
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังส่งผลกระทบรุนแรง
อย่างต่อเนือ่ ง ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทัง้ ด้านร่างกาย
และจิ ต ใจ ทั้ ง กั บ ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว นอกจากนั้ น
การเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ เช่น สังคมเศรษฐกิจ การเมือง
เป็นต้น ส่งผลต่อจากสภาวะความเป็นอยู่ และวิถชี วี ติ ของ
คนในปัจจุบัน ดังนั้นบุคคลากรด้านสุขภาพจึงมีความ
สำ�คัญในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน จะได้
ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนัก และปรับพฤติกรรมทาง
สุขภาพ ทำ�ให้ลดโอกาสหรือระยะเวลาการดำ�เนินของโรค (5)
ถึ ง แม้ ว่ า โรคเบาหวานเป็ น โรคหนึ่ ง ที่ มี ก ารรั ก ษาโดย
การใช้ยา และการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์อื่นๆแล้ว
ผูป้ ว่ ยต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในการดำ�เนินของโรค การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำ�รงชีวิตเพื่อให้การรักษา
บรรลุเป้าหมายตามการดูแลสุขภาพตนเอง ประกอบ
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ด้วยการควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม การออกกำ�ลังกาย
เหมาะสมและเพียงพอ การรักษาและการใช้ยา การดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพจิตตนเองและการ
ดูแลตนเอง เพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ( 6) ดังนัน้ ในการ
ควบคุมโรคเบาหวานสิง่ ทีส่ �ำ คัญ คือการควบคุมโรคไม่ให้
รุนแรงมากขึน้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
เป็นวิธีหนึ่งที่สำ�คัญต่อการป้องกันความรุนแรงของโรค
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญส่วนใหญ่ เกิด
จากการมีพฤติกรรมการดูแลที่ไม่ถูกต้อง จึงจำ�เป็นต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีแผนในการดำ�เนินชีวิต
ทีเ่ หมาะสมกับโรค สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ( 7 )
ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานจำ � เป็ น ที่ ต้ อ งจั ด การดู แ ล
ตนเองในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มี
ความสำ�คัญ จากข้อมูลสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่าง
ปี 2554 - 2559 พบว่าโรคเบาหวานเป็น 1 ใน 5 อันดับ
ปัญหาทางสุขภาพของประชากรในจังหวัดชัยภูมิและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 2,593.96 ต่อแสนประชากร ปี พ.ศ. 2556
จำ�นวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2,915.69 ต่อแสนประชากร
ปี พ.ศ. 2558 จำ�นวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 4,259.49
ต่อแสนประชากร และในปี พ.ศ. 2559 มีจำ�นวนผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 4,966.35 ต่อแสนประชากร (8) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาฝาย อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
จัดเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่งฝึกปฏิบตั ทิ สี่ �ำ คัญ ซึง่ พบว่า
มีผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานทีม่ จี �ำ นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาฝาย อำ�เภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ เพือ่ ประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หา การปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพและเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานที่ ม ารั บ บริ ก ารโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาฝาย อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey
research) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลนาฝาย อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมารับบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาฝาย อำ�เภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ จำ�นวน 220 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) คำ�นวณขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่าง ของ Yamane (9) จำ�นวน 142 คน เก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 โดยกลุม่ ตัวอย่าง
มีคุณลักษณะดังนี้ สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทย
ได้ดี ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
แบบวั ด ความรู้ แ ละแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ กรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้จาก
การศึกษาเอกสารตำ�ราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำ�
แบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องของ
เครื่องมือ ข้อคำ�ถามมีค่าระหว่าง 0.79-0.87 ประกอบ
ด้วยเครื่องมือ ดังนี้
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1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาการป่วย
2. แบบวัดความรู้โรคเบาหวาน จำ�นวน 15 ข้อ โดยแบบวัดความรู้มีลักษณะดังนี้ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน การแปลความหมายของคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 0-49
หมายถึง มีความรู้ระดับตํ่า
คะแนนร้อยละ 50-74
หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง
คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป หมายถึง มีความรู้ระดับดี
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คำ�ถามเป็น 4 ด้าน คือ
การควบคุมอาหาร จำ�นวน 4 ข้อ ด้านการออกกำ�ลังกายจำ�นวน 4 ข้อ ด้านการใช้ยาจำ�นวน 4 ข้อ และด้านการดูแล
สุขภาพตนเองทั่วไปจำ�นวน 4 ข้อ รวม 16 ข้อ ลักษณะข้อคำ�ถามให้เลือกตอบ เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scales)
มี 3 ตัวเลือก ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ข้อความเชิงบวก
ข้อความเชิงลบ
ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติ ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติ ให้ 0 คะแนน
ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 0 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผลระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 0.00-0.66
หมายถึง มีการดูแลตนเองระดับตํ่า
ค่าเฉลี่ย 0.67-1.33
หมายถึง มีการดูแลตนเองระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.34- 2.00 หมายถึง มีการดูแลตนเองระดับดี

การดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจยั
ประจำ�คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ทำ � หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล ไปยั ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาฝาย อำ�เภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ ก่อนดำ�เนินการ
เก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
เป้าหมาย ชีแ้ จงให้กลุม่ ตัวอย่างทราบถึงรายละเอียดการวิจยั
เปิดโอกาสให้ซักถามและตัดสินใจ เพื่อให้เข้าร่วมการ
วิจัยโดยสมัครใจ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั
ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
อธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา หาค่าเฉลีย่
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.61 เพศชาย ร้อยละ
32.39 ส่วนใหญ่มีอายุ 41-60 ปี ร้อยละ 52.81 รองลง
มา ได้แก่ อายุ 60 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 43.66 จบการศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 59.15 มีรายได้ตํ่ากว่า
3,000 บาท ร้อยละ 39.4 รองลงมา 3,001-5,000 บาท
ต่อเดือน ร้อยละ 34.50 ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาของการเป็น
โรค มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 68.30 และ มีระยะเวลาเป็นโรค
1-5 ปี ร้อยละ 31.69 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามข้อมูลทั่วไป (n=142)
ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวน

ร้อยละ

46
96

32.39
67.61

5
75
62

3.52
52.82
43.66

84
45
13

59.15
31.70
9.15

56
49
28
9

39.44
34.50
19.72
6.34

45
97

31.70
68.30

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 40 ปี
41-60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา, ปวช.
ปวส หรือปริญญาตรีขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 3,000 บาท
3,001-5,000 บาท
5,001- 10,000 บาท
มากกว่า10,001-บาท
ระยะเวลาการป่วย
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ส่วนที่ 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 67.60
รองลงมามีความรู้ระดับตํ่า ร้อยละ 19.71 ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานมีระดับความรู้ระดับดี ร้อยละ 12.67 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ระดับความรู้โรคเบาหวาน
ระดับตํ่า
ระดับปานกลาง
ระดับดี

จำ�นวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน
28
96
18

ร้อยละ
19.71
67.60
12.67
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า ส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองมากที่สุด คือด้านการดูแลสุขภาพตนเองเรื่องการมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ร้อยละ 85.2 รองลงมา
คือด้านการใช้ยาเรื่องท่านรับประทานยาตรงตามแพทย์สั่งทุกครั้ง ร้อยละ 74.6 และด้านการควบคุมอาหาร เรื่องท่าน
รับประทานอาหารหลักครบ 3 มื้อ ร้อยละ 62.0 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ข้อความ
ด้านการควบคุมอาหาร
1. ท่านรับประทานอาหารประเภทของทอด ติดมัน
หรือแกงกะทิ
2. ท่านรับประทานประเภทผักและผลไม้
3. ท่านรับประทานอาหารและผลไม้ที่มีรสหวานจัด
4. ท่านรับประทานอาหารหลักครบ 3 มื้อ
ด้านการออกกำ�ลังกาย
5. ท่านออกกำ�ลังกายไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
6. ท่านออกกำ�ลังกายหลังอาหาร1- 2 ชั่วโมง
7. ท่านออกกำ�ลังกายนาน 20 –30 นาทีต่อครั้ง
8. ในแต่ละวันส่วนใหญ่ท่านจะนอนดูทีวี หลีกเลี่ยง
การออกกำ�ลังกาย
ด้านการใช้ยา
9. ท่านมักลืมรับประทานยาเบาหวาน
10. ท่านรับประทานยาตรงตามแพทย์สั่งทุกครั้ง
11. ท่านเคยหยุดรับประทานยาเบาหวานเอง
12. ท่านนำ�ยาเบาหวานติดตัวขณะออกนอกบ้าน
ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง
13. ท่านควบคุมอาหารอยู่เสมอ
14. ท่านดูแลและทำ�ความสะอาดเท้าอยู่เสมอ
15. ท่านไม่ได้ตรวจสุขภาพตาทุกปี
16. ท่านไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

ปฏิบัติ
ประจำ�

ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
บางครั้ง

X

S.D.

9.2

57.7

33.1

1.76

0.60

46.5
16.2
62.0

52.8
60.6
34.5

0.7
23.2
3.5

2.46
1.93
2.58

0.51
0.62
056

28.2
7.7
23.2
23.2

47.9
33.1
47.2
47.9

23.9
59.2
29.6
28.9

2.04
1.49
1.94
1.94

0.72
0.63
0.72
0.72

11.3
74.7
12.0
61.3

40.8
21.7
13.4
35.2

47.9
3.6
74.6
3.5

1.63
2.71
1.37
2.58

0.67
0.53
0.69
0.56

81.7
79.6
33.8
85.2

16.9
18.3
35.2
13.4

1.4
2.1
31.0
1.4

2.80
2.77
2.03
2.84

0.43
0.46
0.80
0.40
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-60 ปี จบการศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้ตาํ่ กว่า 3,000 บาท
ต่อเดือน ป่วยด้วยเป็นโรคเบาหวาน มากกว่า 5 ปี ส่วน
ในด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวานพบว่ า ผู้ ป่ ว ยโรค
เบาหวานมี ค วามรู้ ร ะดั บ ปานกลาง อาจเนื่ อ งมาจาก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่ที่มารับบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาฝาย จบการศึกษาชั้นประถม
ศึกษาและอยูใ่ นพืน้ ทีช่ นบท ประกอบกับการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผู้ป่วยบางรายอาจพักอาศัย
เพียงคนเดียวหรือกับบุตรหลาน ทำ�ให้การเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้ไม่ทวั่ ถึง จึงอาจทำ�ให้การดูแลตนเองได้ไม่ดเี ท่า
ทีค่ วร รวมถึงการได้รบั ข่าวสารด้านสุขภาพในแต่ละบุคคล
แตกต่างกันออกไป จึงอาจเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ความรู้เกี่ยว
กับโรคเบาหวานนั้นอยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษา
ที่ ผ่ า นมาพบว่ า ผู้ ป่ ว ยเบาหวานมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โรค
เบาหวานอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ ส่วนใหญ่มคี วามรูใ้ นเรือ่ ง
ของการรับประทานอาหารน้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ การให้ความรู้
ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การรั บ ประทานอาหารเพื่ อ ควบคุ ม
ระดับนาํ้ ตาลในเลือดในผูป้ ว่ ยเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญ(10)
และพบว่าความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพราะหาก
ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองให้สูงขึ้น (11) ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ส่วนใหญ่มกี ารดูแลตนเองในระดับปานกลาง ซึง่ อาจเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีอ่ นั ตรายได้งา่ ย นอกจากนีม้ ี
การศึกษาทีพ่ บว่าความรูไ้ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีม่ อี ายุตงั้ แต่
15 ปีขนึ้ ไป (12) อย่างไรก็ตามความรูเ้ ป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญ นำ�
ไปสูก่ ารแสวงหาความรูใ้ นด้านสุขภาพและสามารถนำ�มา
ปรับใช้และนำ�มาสู่การแสดงพฤติกรรมต่างๆ เนื่องจาก
บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็นำ�มา
ซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ที่ มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองมากที่สุด คือ ด้านการดูแลสุขภาพตนเองเรื่อง
การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง รองลงมา คือ ด้านการ
ใช้ยาเรื่องท่านรับประทานยาตรงตามแพทย์สั่งทุกครั้ง
และด้านการควบคุมอาหาร เรื่องท่านรับประทานอาหาร
หลักครบ 3 มื้อ ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยพบ
ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการควบคุม
อาหารอยู่ในระดับสูง มีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายอยู่
ในระดับสูง มีพฤติกรรมการการรับประทานยาหรือฉีดยา
อยู่ในระดับสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองภาพรวมอยู่ในระดับสูง (13) และ
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดี ( 7 )
อาจเป็นเพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีอายุมาก
และระยะเวลาการป่วยมากกว่า 5 ปี ขึน้ ไปเป็นส่วนใหญ่ จึง
ทำ � ให้ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลตนเองและ
การดำ � เนิ น ชี วิ ต มี ป ระสบการณ์ ใ นการเรี ย นรู้ สำ � หรั บ
การปฏิบตั ดิ แู ลตนเองเกีย่ วกับโรคเบาหวาน และมีความรู้
ความเข้าใจ และมีความตระหนักเกีย่ วกับโรคทีต่ นเองเป็น
จึ ง อาจเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวาน มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับมาก

วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อนำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานในพื้นที่และ
บริเวณใกล้เคียงที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
2. ควรนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้เป็นแนวทางในการวิจยั
กึ่งทดลองหรือทดลองเพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริม
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การป้องกันตนเองจาก
โรคเบาหวานหรือพัฒนารูปแบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
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