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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ในกลุมทดลองกอนและหลัง การเขารวม โปรแกรมการจัดการการดูแลตนเอง และ

เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหวางกลุมทดลองท่ี เขารวม

โปรแกรมการดูแลตนเองกับกลุมควบคุมท่ีไดรับการรักษาพยาบาลตามปกต ิกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้

ไดแก ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 จํานวน 60 คน ท่ีอาศัยอยูในตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เครื่องมือท่ีใชสําหรับการเก็บรวมรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณความรูและ

พฤติกรรมของผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะ หไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

 ผลการวิจัยพบวา  

  1) กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยขอ งพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม ตลอดจน

คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองในแตละดาน คือ  การรับประทานอาหารและ เครื่องดื่ม 

การออกกําลังกาย การรับประทานยา และการมาตรวจตามนัดดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 12.54, p = 0.001*) 

  2) กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม 

และในแตละดาน คือ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกกําลังกาย การรับประทานยา และ

การมาตรวจตามนัด ไมแตกตางกัน ภายหลังการทดลอง พบวา คะแนนเฉลี่ย ของพฤติกรรม การดูแล

ตนเองโดยรวม คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  

การออกกําลังกาย การรับประทานยา ของกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ 

ท่ีระดับ .05 ดานการมาตรวจตามนัด พบวา ไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: โปรแกรมการดูแลตนเอง, เบาหวานชนิดท่ี 2 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were: 1) to compare self care behavior of type 

2 diabetes patients who joined the experimental group before and after the self care 

program. 2) to compare self care behavior of type 2 diabetes patients between the 

experimental group who joined the self care program and control group who received 

the conventional treatment. The sample consisted of 60 type 2 diabetes patients 

who lived in the community. The tool used for data collection was an interview 

format inquiring on knowledge and self care behavior of the type 2 diabetes patients. 

The collected data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, 

and t-test.  

 The results of this study indicated that, after the experiment. 

   1) the average mean score of the experimental group on self care behavior, 

as a whole, was significantly higher than before the experiment at the 0.5 level.        

Apart from that, the average score of each aspect, i. e. eating and drinking, exercise, 

taking medicine, and going to see doctors punctually, was also significantly higher at 

the .05 level. (t = 12.54, p = 0.001*)  

  2) the average mean score on self care behavior of the experimental 

group, as a whole, was significantly higher than the control group at the .05 level. 

However, the research finding in the aspect of going to see doctors punctually 

indicated that there was no statistically significant difference.   

 

Keywords: self care program, type 2 diabetes  
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กิติกรรมประกาศ 
 

 การ วิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ   

ประธานท่ีปรึกษา ดร.วรพล แวงนอก อาจารยท่ีปรึกษา ดร.ฉัตรชัย ประภัศร ดร.วรากร เกรียงไกรศักดา 

วาท่ีรอยตรี ดร.เกียรติชัย  สายตาคํา ท่ีไดกรุณาใหความรู คําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวย

ความเอาใจใส ทําใหการศึกษาครั้งนี้ มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ โอกาสนี้ 

 การศึกษาครั้งนี้ไมอาจดําเนินการไดหากไมไดรับความรวมมือจากเจาหนา โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล บางแกว กลุมผูปวยเบาหวานในตําบลบางแกว ผูนําชุมชนและอาสาสมั คร

สาธารณสุขประจําหมูบาน ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงานศึกษาวิจัย ครั้งนี้

ใหดําเนินไปดวยดี 

 ทายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม ภรรยา ญาติพ่ีนอง และเพ่ือนๆ  ทุกคน ท่ีใหกําลังใจ

ในการศึกษาครั้งนี้  

 

 

         นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของโลกซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป 

ในป พ.ศ. 2546 สหพันธเบาหวานนานาชาติประมาณการวาประชากรท่ัวโลกปวยดวยโ รคเบาหวาน 

194 ลานคน และประมาณการวาในป พ.ศ. 2573 ท่ัวโลกจะมีผูท่ีเปนเบาหวาน 366 ลานคน (Wild & 

et al, 2004, p. 27) คิดเปนรอยละ  6.3 ของพลเมืองโลกและในแตละปจะมีประชากรมา กกวา  

3 ลานคนท่ัวโลกท่ีตายดวยโรคเบาหวาน (กรมควบคุมโรค, 2548, หนา 48) 

 ในประเทศไทยจากการสํารวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชากรไทย  โดยการตรวจรางกาย

ครั้งท่ี  3 ในป  พ.ศ. 2547 พบวาในคนไทยท่ีมีอายุ  15 ปข้ึนไป เปนโรคเบาหวาน  รอยละ  10.8 

(กรมควบคุมโรค , 2548, หนา 48) อัตราปวยดวยโรคเบาหวานของโลกในป  พ.ศ. 2543 เทากั บ 

2.9 ลานคนและเบาหวานยังเปน 5 อันดับแรกของโรคท่ีเปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด  (Roglic & 

et al, 2005, p. 28) อัตราปวยดวยโรคเบาหวานในประเทศไทยในป พ.ศ. 2544-2546 เทากับ 277.7, 

340.9 และ 387.5 คนตอประชากรแสนคนตามลําดับ และอัตราตายดวยโรคเบาหวานของประชากรไทย

ระหวางป  พ.ศ. 2545-2547 เทากับ  11.8, 10.6 และ  12.3 ตอประชากรแสนคน ตามลํา ดับ 

(กรมควบคุมโรค, 2548, หนา 48) 

 ในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทราพบวา  มีผูปวยดวยโรคเบาหวานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

สูงถึง 8,164 คนคิดเปนอัตรา 1,196.11 ตอประชากรแสนคน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา , 

2555, หนา 29) และจากขอมูลผูปวยดวยโรคเบาหวานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในปเดียวกันพบวามีผูปวยดวยโรคเบาหวานมีจํานวน 2,041 คน คิดเปนอัตรา  302.19 

ตอประชากรแสนคน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555, หนา 29) 

 ขอมูลจากรายงานผูปวยดวยโรคเบาหวานของตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบวาในปเดียวกันมีผูปวยโรคเบาหวานถึง 189 คน คิดเปนอัตรา 287.32 ตอประชากรแสน คน 

นอกจากนี้ยังมีขอมูลวาปจจุบันโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของตําบลบางแกวมีแนวโนมวาจะเพ่ิมข้ึน

จากผลการสํารวจในป พ.ศ.  2553-พ.ศ. 2555 ขอมูลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบางแกว 

จากการสํารวจประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ป พ.ศ.2553 พบวาผูหญิงมีอัตราปวยเปนโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 มากกวาผูชายประมาณ 98 คน คิดเปนอัตรา 196.18 ตอประชากรแสนคน ในป  พ.ศ. 2554 
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พบวา ผูหญิงมีอัตราการปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มากกวาผูชายประมาณ 125 คน คิดเปนอัตรา 

223.61 ตอประชากรแสนคน ในป  พ.ศ.  2555 พบวาผูหญิงมีอัตราปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

มากกวาผูชายประมาณ 189 คน คิดเปนอัตรา 287.32 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบางแกว, 2555, หนา 37) 

 จาก ขอมูลสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นอัตราปวยและการเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานจํานวน

ท่ีมากข้ึนและรุนแรงในทุกป  ตองถือวาเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ  ดังนั้นทุกฝายท่ีเก่ียวขอ ง

ตองตระหนักและใหความสนใจในการหาแนวทางใหผูปวยสามารถ ท่ีจะควบคุมโรคเพ่ือลดความรุนแรง 

และภาวะแทรกซอน  ซ่ึงเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตในผูท่ีเปนเบาหวาน โรคเบาหวาน

เปนโรคเรื้อรังท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได  แตเราสามารถควบคุมดูแลใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวแ ละ

สามารถปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน ดวยการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการรักษาดวยยา

ตอเนื่องอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหระดับน้ําตาลในเลือดใกลเคียงคนปกติมากท่ีสุด แตมีผูปวยโรคเบาหวาน

รอยละ 70 มีระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑไมด ี(วิศาล เยาวพงศศิร,ิ 2550, หนา 11) ถามีการปฏิบัติตน

และการใชยาไมถูกตองจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง จนทําใหเกิดภาวะแทรกซอนระยะเฉียบพลัน

และระยะเรื้อรังของระบบตาง  ๆของรางกาย การเกิดภาวะแทรกซอนก็ยังมีความสัมพันธกับระยะเวลา

ปวยเปนโรคพันธุกรรม  และปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ  เชน  ไขมันในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  การสูบบุห รี่ 

ความอวน และขาดการออกกําลังกาย (เทพ หิมะทองคํา และคนอ่ืนๆ, 2548, หนา 36) ซ่ึงเปนปญหา

สาธารณสุขและปญหาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากเปนโรคเรื้อรังท่ีผูปวยและรัฐบาลตองสูญเสียคาใชจาย

ในการรักษาพยาบาล  และการดูแลสุขภาพตลอดชีวิต  (รัฐพร โลหะวิศวพานิช, 2549, หนา  121) 

นอกจากนั้นโรคเบาหวานยังมีผลในดานจิตใจของผูปวยท่ีตองปรับตัวในการดํารงชีวิต  ผูปวยและญาติ

จึงมีความจําเปนท่ีจะมีการดูแลรักษาตนเอง ไมวาจะเปนการรักษาโดยยา หรือการปฏิบัติตัวในดานตางๆ 

เชนการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย  การระมัดระวังการเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ 

ซ่ึงการปฏิบัติตัวนี้เก่ียวของกับ การดําเนินชีวิตท้ังของผูปวยและครอบครัว หาก ผูปวยและครอบครัว

มีการดูแลและสงเสริมชวยเหลือกันใหมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับโรคและสอดคลองกับการดําเนินชีวิตแลว 

ก็จะชวยใหผูปวยและครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้นเปาหมายในการ ดูแลรักษา

โรคเบาหวานจึงเนนการ ชวยเหลือใหผูปวยมีความสามารถในการดูแลตนเอง ใหมากท่ีสุด การดูแล

ตนเองท่ีดีจะชวยลดภาระรายจายท่ีตองสูญเสียลง เพราะการควบคุมโรคเบาหวานไดนั้นจะชวยลดอัตรา

และระยะเวลาการเกิดภาวะแทรกซอนท้ังชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังลงได เปนการประหยัด เงิน

ท่ีจะตองสูญเสียไปเพ่ือใชในการรักษาบําบัดโรค สงผลดีตอเศรษฐกิจของบุคคล ครอบครัว และ

สังคมอีกดวย แตจากการศึกษาสวนใหญยังคงพบวาผูปวยยังคงดูแลตนเองไดไมดีพอ มีการออกกําลังกาย

ไมสมํ่าเสมอ รับประทานอาหารหวาน รับประทานอาหารจุก จิก และหยุดยาเองเปนตน ทําใหควบคุม

ระดับน้ําตาลในกระแสเลือดไดไมดี และทําใหเกิดโรคแทรกซอนตางๆ เกิดข้ึน 
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 การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน สวนใหญเปนเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ดานการดูแลสุขภาพของผูท่ีเปนเบาหวาน โดยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมท่ีใหกับผูท่ีเปนเบาหวาน  

ไดแก การสอนอยางมีแบบแผนโดยใชกระบวนการกลุม หรือการใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สุขภาพเพ่ือการดูแลตนเอง (พิไลวรรณ ยอดประสิทธิ์, 2547, หนา 101) การพยาบาลระบบสงเสริม

และสนับสนุนใหความรู (อุระณี รัตนพิทักษ, 2546, หนา 67) และการใชโปรแกรมสงเสริม

สมรรถนะแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ (พิมผกา ปญโญใหญ, 2550, หนา 44) เปนตน แตการดูแลรักษา

ผูปวยเบาหวานท่ีผานมาพบวา ผูปวยมีโอกาสมีสวนรวมในการดูแลตนเองและรักษานอยมา ก 

แพทยจะเปนผูใหการรักษาและใหคําแนะนําแตเพียงฝายเดียว ซ่ึงพบวาผูปวยมีความรูเก่ียวกับ

โรคเบาหวานไมเพียงพอในการดูแลตนเอง ตอมาจึงไดเกิดโครงการใหความรูแกผูปวยเบาหวานเกิดข้ึน

มากมาย ผลพบวาประสิทธิผลของโครงการใหความรูตางๆ ประสบความสําเร็จในเรื่องการพัฒนา

ความรูเรื่องโรคเบาหวาน แตไม ประสพผลสําเร็จในเรื่องของการควบคุม ระดับน้ําตาลในเลือ ด 

ความรวมมือในการรักษา และ การท่ีจะชวยใหผูปวยไดดูแลตนเองได (พิมผกา ปญโญ ใหญ,  2550, 

หนา 46) 

 จากเหตุผลดังกลาวเพ่ือเปนการสงเสริมกระบวนการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

ท่ีเหมาะสมท้ังในเรื่องของการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกําลังกาย รวมท้ังการให

ความรูแกผูปวยโดยใหผูปวยไดมีสวนรวมในการคิดในการวางแผนการดูแลตนเอง โดยมีทีมบุคลากร

ทางการแพทยเปนผูสงเสริมและสนับสนุนซ่ึงจะสงผลใหผูปวยมีอํานาจในการควบคุมตนเองมากข้ึน 

การจัดกิจกรรมจะมุงเนนการมีสวนรวมของผูปวยและสงเสริมใหผูปวยไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

สงผลใหผูปวยเบาหวานเกิดกําลังใจ เนื่องจากไดมีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น กับผูปวย

ท่ีเปนโรคเดียวกัน นอกจากนี้การท่ีบุคลากรทางการแพทย ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความชํานาญ จะปรับเปลี่ยน

บทบาทจากผูสอนเปนผูสงเสริมใหผูปวยไดเกิดการเรียนรู โดยการจัดบรรยากาศของการเรียนรู

ท่ีทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมมากท่ีสุดในการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น เพ่ือนําไปสู

การพัฒนาความคิดและทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัย

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน ซ่ึงจะใชแนวคิด

ในการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูปวยโดยเนนกระบวนการกลุม และใชแรงสนับสนุนทางสัง คม 

ไดแก เจาหนาท่ี บุคลากรทางการแพทยและญาติ ชวยสนับสนุนสงเสริมท้ังการใหขอมูลและใหกําลังใจ

แกผูปวยเพ่ือใหสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสมและเชื่อวาประโยชนจากการศึกษาวิจัยครั้ง นี้

จะนําไปสูการพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมกับผูปวยเบาหวานและผูปวยเรื้อรังอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพ  

การ ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดเลือกพ้ืนท่ี ตําบลบางแกว  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนพ้ืนท่ีศึกษา  

เนื่องจากเปนเขตชนบทท่ีใกลตัวเมือง อยูใน ภูมิลําเนาของผูศึกษา ประกอบกับเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
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ความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรทางชีวภาพ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทองถ่ิน ซ่ึงการศึกษา

ครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานตอไป  

 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

 การเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองมีผลตอการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  หรือไม 

อยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 1.3.1 เพ่ือเปรียบเทียบความรูการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  ในกลุมทดลองกอนและ

หลังไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 

 1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบความรู การดูแลตนเองของผูปวย เบาหวาน  ในกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม กอนและหลังไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 

 1.3.3 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ในภาพรวมและ

ใน 4 ดานคือ ดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการออกกําลังกาย ดานการรับประทานยา 

ดานการมาตรวจตามนัด ในกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 

 1.3.4 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในภาพรวมและใน 4 ดาน

คือ ดาน การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  ดานการออกกําลังกาย  ดานการรับประทานยา  

ดานการมาตรวจตามนัด ระหวางกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองกับกลุมควบคุม ท่ีไดรับ

การรักษาพยาบาลตามปกติ 

 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

 1.4.1 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนความรูสูงกวากอนไดรับโปรแกรม 

 1.4.2 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนความรูสูงกวาผูปวยเบาหวานกลุมควบคุม 

 1.4.3 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมสงูกวากอนไดรบัโปรแกรม 
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 1.4.4 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมสูงกวาผูปวยเบาหวานกลุมควบคุม 

 1.4.5 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม สูงกวากอนไดรับโปรแกรม 

 1.4.6 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม สูงกวาผูปวยเบาหวานกลุมควบคุม 

 1.4.7 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมดานการออกกําลังกาย สูงกวากอนไดรับโปรแกรม 

 1.4.8 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมดานการออกกําลังกาย สูงกวาผูปวยเบาหวานกลุมควบคุม 

 1.4.9 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมดานการรับประทานยา สูงกวากอนไดรับโปรแกรม 

 1.4.10 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมดานการรับประทานยา สูงกวาผูปวยเบาหวานกลุมควบคุม 

 1.4.11 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมดานการมาตรวจตามนัด สูงกวากอนไดรับโปรแกรม 

 1.4.12 ภายหลังการไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมดานการมาตามนัด สูงกวาผูปวยเบาหวานกลุมควบคุม 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 

 1.5.1 ขอบเขตดาน ประชากร  ประชากรใน การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนผูปวยเบาหวาน และ

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไปในทางท่ีไมคอยเหมาะสมและไมถูกต อง ในเรื่องของการรับประทานยา 

การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกกําลังกาย และการมาตรวจตามนัด โดยมีศึกษาจากประวัติ

การตรวจรักษา ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแกว อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในชวงเดือนกันยายน 2556-เดือนธันวาคม 2556 

 1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาและเปรียบเทียบผลของการเขารวมโปรแกรมการการดูแล

ตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยการจัดโปรแกรมไดใชแนวความคิดในการเพ่ิมพลังอํานาจใหกับ

ผูปวยและใชแนวความคิดในการใชแรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงสองแนวความคิดนี้จะชวยใหผูปวย

เกิดความเชื่อม่ันในความสามารถในการดูแลตนเอง ควบคุมโรค และสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการดูแล

ตนเองไดอยาง เหมาะสมมากข้ึน และทําการศึกษาวิธีการดูแลตนเอง โดยศึกษา การเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมการดแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มการออกกําลังกาย

การรับประทานยาและการมาตรวจตามนัด 

   1.5.3 ขอบเขตดานเวลา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกันยายน 2556-ธันวาคม 

2556 

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน ตําบล

บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดกําหนดกรอบแนวคิดตอไปนี้  

 

         ตัวแปรตน                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.7.1 ผูปวยเบาหวาน  หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี  2 ท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดและมีระดับน้ําตาลในเลือดมากก วา 

140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 2 ครั้ง ยอนหลัง 2 เดือน ท่ีไดมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.7.2 โปรแกรมการดูแลตนเอง หมายถึง การจัดกิจกรรมตางๆ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย 

การพยาบาล มีสวนรวมกับผูปวย ในการหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดูแลตนเองใหสอดคลองกับ

การดําเนินชีวิตประจําวันของผูปวยโรคเบาหวาน โดยการจัดกิจกรรมนั้นมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของ

ผูปวยในการตัดสินใจดวยตนเอง ในการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการดูแลตนเอง โดยมีกิจกรรมตางๆ 

ไดแก การใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน ทักษะในการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม ของผูปวยเบาหวาน  

โปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวย

เบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน 

1. ความรูเรื่องโรคเบาหวาน 

2. ทักษะในการออกกําลังกาย 
3. ทักษะในการเลือกรับประทานอาหาร 

 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

1. ความรู 

2. พฤติกรรม 
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ทักษะในการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมของผูปวยเบาหวาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางบุคลากรทางการแพทยและผูปวยเบาหวานเพ่ือหาทางออกในการปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับโรค 

และกิจกรรมการติดตามเยี่ยมบาน 

 1.7.3 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  หมายถึง กิจกรรมท่ีผูปวยเบาหวาน

กระทําเพ่ือปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพ่ือให มีสุขภาพท่ีดี และสอดคลองกับการรักษาของแพทย

ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ดานคือ การรับประทานยา การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และ

การมาตรวจตามนัด 

 1.7.4 ชุมชน หมายถึง ผูปวยท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.7.5 ความรูเรื่องโรคเบาหวาน หมายถึง กิจกรรมในการใหความรูแกผูปวยเบาหวานเก่ียวกับ

สาเหตุ อาการของโรคเบาหวาน การวินิจฉัยของแพทย การรักษา การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย 

การรับประทานยา การเกิดภาวะแทรกซอนและการแนวทางแกไข  

 1.7.6 ทักษะการออกกําลังกาย หมายถึง การประกอบกิจกรรม ใดๆ ท่ีทําใหรางกายหรือ

สวนตางๆ ของรางกายเกิดการเคลื่อนไหว และมีผลใหระบบตางๆ ของรางกายเกิดความสมบูรณ แข็งแรง

และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสงผลใหผูปวยไดมีทักษะในการออกกําลังกายอยาง ถูกตองและ

เหมาะสม 

 1.7.7 ทักษะในการเลือกรับประทาน อาหาร หมายถึง การประกอบกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริม

ใหผูปวย ไดเกิดทักษะในการเลือกรับประทานอาหาร ท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 

 
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 1.8.1 ไดโปรแกรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสําหรับบุคลากร

ทางดานสาธารณสุขเพ่ือใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

 1.8.2 ผูปวยเบาหวานไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง และสามารถ นําไป

ปฏิบัติเพ่ือดูแลตนเองและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินได 

 1.8.3 ไดแนวทางสําหรับการสงเสริมใหญาติหรือผูดูแล ผูปวย ไดมีสวนรวมในการท่ีจะดูแล

สนับสนุนใหผูปวยไดมีการดูแลท่ีเหมาะสม และเปนการสรางความตระหนักใหญาติผูปวยไดมีการดูแล

ตนเองเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

   การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน 

โดยเลือกพ้ืนท่ีตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมและการ จัดการ

การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบางแกว ผูศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 

 2.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 2.2 ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 

 2.3 ทักษะดานการเลือกรับประทานอาหาร 

 2.4 ทักษะดานการออกกําลังกาย 

 2.5 แนวคิดเก่ียวกับการดูแลตนเอง 

 2.6 การรับรูความสามารถของตนเอง 

 2.7 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 

 2.8 การเสริมสรางพลังอํานาจ 

 2.9 กระบวนการกลุม 

 2.10 แนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ 

 2.11 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐาน  
 

 พ้ืนท่ีตําบลบางแกวตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังสภาพขอมูลท่ัวไป ดังนี้ 

 2.1.1 สภาพท่ัวไป 

 ท่ีตั้ง ตําบลบางแกว เปนตําบลหนึ่งของอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา หางจาก ท่ีวาการอําเภอเมืองฉะเชิงเ ทรา 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับ

ตําบลตางๆ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแกว, 2555, หนา 3) ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลบางขวัญอําเภอเมืองและอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  

ทิศใต    ติดตอกับ แมน้ําบางปะกง  

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ ตําบลกอนแกว ตําบลบางเลา ก่ิงอําเภอคลองเข่ือน 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลบางขวัญ ตําบลบานใหม อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
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ขนาดเนื้อท่ีของตําบลบางแกว มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 19,805 ไร หรือประมาณ 23.76 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะ

ภูมิประเทศของตําบลบางแกว พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ําบางปะกงไหลผาน เหมาะแกการเกษตร 

ปลูกพืชหมุนเวียน  ปลูกพืชผักตางๆ  และการเลี้ยงสัตว จํานวน หมูบาน  12 หมูบานประชากรท้ังสิ้น  

6,113 คน เปนเพศชาย 2,949 คน เพศหญิง 3,164 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 260.14 คน/ตารางกิโลเมตร 

จํานวนครัวเรือน 1,671 ครัวเรือน 

ขอมูลจากรายงานผูปวยดวยโรคเบาหวานของตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวาในปเดียวกันมีผูปวยโรคเบาหวานถึง 189 คน คิดเปนอัตรา 287.32 ตอประชากรแสนคน 

นอกจากนี้ยังมีขอมูลวาปจจุบันโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของตําบลบางแกว  มีแนวโนมวาจะเพ่ิมข้ึนจาก

ผลการสํารวจในป พ.ศ.  2553-พ.ศ.  255 5 ขอมูลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแก ว 

จากการสํารวจประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ป พ.ศ. 2553 พบวาผูหญิงมีอัตราปวยเปนโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 มากกวาผูชายประมาณ 98 คน คิดเปนอัตรา 196.18 ตอประชากรแสนคน ป พ.ศ.  2554 พบวา

ผูหญิงมีอัตราปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มากกวาผูชายประมาณ 125 คน คิดเปนอัตรา 223.61 

ตอประชากรแสนคน ป พ.ศ.  2555 พบวาผูหญิงมีอัตราปวยเปนโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 มากกวาผูชาย

ประมาณ 189 คน คิดเปนอัตรา 287.32 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพ

ตําบลบางแกว, 2555, หนา 7) 
 

ตาราง 1  ประชากรตําบลบางแกว 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน 

1 บานไผเสวก 176 174 350 115 

2 บานสัมปทวน 331 333 664 168 

3 บานบางสมอ       395 403 798 201 

4 บานคุงวังคา 251 262 513 136 

5 บานเกาะจันทร  215 209 424 101 

6 บานวังอายเนื้อ      306 312 618 161 

7 บานคูกบ 207 270 477 120 

8 บานไทยพิพัฒน 200 244 444 126 

9 บานบางแกว 148 166 314 96 

10 บานชูพัฒนา 238 246 484 121 

11 บานแหลมพระยาจาก 334 379 713 238 

12 บานบางเสน       148 166 314 88 

 รวม 2,949 3,164 6,113 1,671 

ท่ีมา: (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแกว, 2555, หนา 42) 
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ตาราง 2  ผูปวยโรคเรื้อรังตําบลบางแกว  

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน เบาหวาน 

(คน) 

ความดัน (คน) หัวใจ (คน) หลอดเลือด (คน) 

1 บานไผเสวก 9 25 1 - 

2 บานสัมปทวน 27 33 2 1 

3 บานบางสมอ       15 44 1 - 

4 บานคุงวังคา 17 36 1 - 

5 บานเกาะจันทร  6 13 - - 

6 บานวังอายเนื้อ      26 51 - - 

7 บานคูกบ 16 38 - - 

8 บานไทยพิพัฒน 18 34 - - 

9 บานบางแกว 13 31 9 1 

10 บานชูพัฒนา 14 31 - - 

11 บานแหลมพระยาจาก 21 39 - 1 

12 บานบางเสน       7 29 - - 

 รวม 189 404 14 3 

ท่ีมา: (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแกว, 2555, หนา 48) 

 
2.2 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
 

 2.2.1 ความหมายของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานจัดเปนกลุมโรคทางเมตะบอลิซึม ซ่ึงกอใหเกิด

ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเปนเวลานานอันเปนผลมาจากความผิดปกติในการหลั่งอินซูลินหรือความผิดปกติ

ในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือท้ังสองประการ (อภิชาต วิชญาณรัตน, 2546, หนา 27) 

 2.2.2 เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน  ในปจจุบันไดดัดแปลงมาจากเกณฑของ  national 

diabetes data group (NDDA) ของสหรัฐอเมริกา  และ WHO ท่ีเคยใชอยูเดิม  เกณฑการวินิจฉัยโรค

เบาหวานใหมนี้มีอยู  3 วิธี โดยพิจารณาท่ีระดับน้ําตาลในเลือดกําหนดไวดังนี้ (national diabetes data 

group, 1979; world health organization, 1985; อางถึงใน อภิชาต วิชญาณรัตน, 2546, หนา 114) 

  1) มีอาการของโรคเบาหวานรวมกับระดับน้ําตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือด ดํา

เวลาใด  ตามมีคาเทากับหรือมากกวา  200 มิลลิกรัม /เดซิลิตร (อาการของโรคเบาหวานไดแกดื่มน้ํา มาก 

ปสสาวะมาก และน้ําหนักตัวลดโดยไมทราบสาเหตุ) 
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  2) ระดับน้ําตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือดดําขณะอดอาหาร  (fasting plasma 

glucose หรือ FPG) เทากับหรือมากกวา 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (การอดอาหาร หมายถึงการงดรับประทาน

อาหาร หรือเครื่องดื่มท่ีใหพลังงานอยางนอย 8 ชั่วโมง) 

  3) ระดับน้ําตาลกลูโคสในพลาสมา  จากหลอดเลือดดําท่ีเวลา  2 ชั่วโมง  ในการตรวจ  

75 gram oral glucose tolerance test (75 g OGTT) เทากับหรือมากกวา 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

 2.2.3 อาการแสดงและขอบงช้ีของผูปวยโรคเบาหวานท่ีพบบอย  

  1) กระหายน้ํามากและบอย (polydipsid) 

  2) ผูท่ีหิวบอย  กินจุ  (polyphagia) เปนผลเนื่องจากกระหายและดื่ม น้ําบอย  รางกาย

ตองการพลังงาน จึงรับประทานอาหารเพ่ิม 

  3) ออนเพลีย ปสสาวะมากและบอย  (polyuria) เนื่องจากรางกายมีน้ําตาลมาก จึงทําให

รางกายตองขับน้ําออกทางปสสาวะและดึงเอาน้ําในรางกายออกมาดวย 

  4) ผูท่ีน้ําหนักลดมาก  (weight loss) เม่ือเซลลไมสามารถนํากลูโคสไปใชเปนพลังงา นได

รางกายก็จะสลายไขมันและโปรตีนท่ีเก็บสะสมไวมาใชเปนพลังงานแทน จึงทําใหรางกายซูบผอมลง 

  5) ผูท่ีมีประวัติน้ําตาลในเลือดสูงหรือเคยมีประวัติน้ําตาลในเลือดสูง  จากการตรวจ เลือด

โดยการอดอาหาร  fasting plasma glucose เทากับ 110-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  หรือตรวจวัดน้ําตาล

ในเลือดหลังจากกินกลูโคส  75 กรัม ไปแลวนาน  2 ชั่วโมง  ตรวจพบน้ําตาลเทากับ  140-199 มิลลิลิตร/

เดซิลิตร 

  6) มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ  triglycerides มากกวา  250 มิลลิกรัม /เดซิลิตร  และ

มี HDL (high-density lipoproteins) cholesterol นอยกวา 35 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

 2.2.4 สาเหตุและโอกาสท่ีทําใหเปนเบาหวาน  

  โรคเบาหวานสืบทอดทางพันธุกรรมได แตก็เปนเพียงหนึ่งในหลาย  ๆปจจัยเทานั้น ยังมีปจจัยเสี่ยง

ท่ีกอใหเกิดโรคเบาหวานไดอีกหลายประการดังนี้ (เทพ หิมะทองคํา และคนอ่ืนๆ, 2548, หนา 22) 

  1) ความอวน เนื่องจากในคนอวนจะมีระดับ อินซูลินในเลือดสูง  แตจํานวนตัวรับอินซูลิ น 

(insulin receptor) ในเซลลไขมันและเซลลกลามเนื้อลดลง  เปนผลใหอินซูลินท่ีเหลือออกฤทธิ์ไมไดเซลล

จึงตองทํางานมากข้ึนเพ่ือผลิตอินซูลินใหมากข้ึนจนเสื่อมสมรรถภาพและในท่ีสุดไมสามารถไมสามารถผลิต

อินซูลินไดเพียงพอ จึงทําใหเปนโรคเบาหวาน 

  2) สูงอายุ ตับออนจะสังเคราะหและหลั่งฮอรโมนอินซูลินได นอยลงในขณะท่ีไดรับน้ําตาล

เทาเดิม จึงมีน้ําตาลสวนเกินในกระแสเลือด 

  3) ตับออนไดรับความกระทบกระเทือน เชน ตับออนอักเสบเรื้อรังจากการดื่มสุรามากเกินไป 

หรือตับออนบอบช้ําจากการประสบ อุบัติเหตุ ซ่ึงมีความจําเปนตองผาตัดเอาตับออนบางสวนออก  สําหรับ

ในคนท่ีมีความเสี่ยงจะเปนโรคเบาหวานอยูแลวปจจัยดังกลาวนี้ทําใหอาการของโรคเบาหวานแสดงออก

เร็วข้ึน 
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  4) การติดชื้อไวรัสบางชนิด  เชน  คางทูม  หัดเยอรมัน  เคยมีรายงานวาเด็กอายุ  10 ป 

เกิดเปนโรคเบาหวานอยางกระทันหันและเสียชีวิตหลังจากมีอาการเหมือนกับเปนไขหวัดใหญมากอน

จากการตรวจตับออนพบวาสามารถเพาะเชื้อไวรัสจากเนื้อเยื่อบดของตับออนได เม่ือทดลองฉีดไวรัสชนิดนี้

เขาไปในตัวหนูพบวาไวรัสชนิดนี้ทําใหหนูเปนโรคเบาหวานได 

  5) ยาบางชนิด เชน ยาขับปสสาวะ ยาคุมกําเนิด ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงได 

  6) การตั้งครรภ เนื่องจากฮอรโมนหลายชนิดท่ีรกสังเคราะห ข้ึนมีผลยับยั้งการทํางานของ

อินซูลิน 

 2.2.5 ประเภทของโรคเบาหวาน  

  1) โรคเบาหวานชนิดท่ี  1 (type 1 diabetes) ชนิดตองพ่ึงอินซูลิน  มักพบในคนอายุนอย  

เด็กและวัยรุน  ในผูใหญพบไดบาง  ตองรักษาดวยการฉีดอินซูลินทุกวัน  ถาขาดยาอาจเกิดโรคแทรก ซอน

รุนแรงถึงตายได  เกิดจากเซลลสรางอินซูลินในตับออนถูกทําลายดวยสาเหตุท่ียังไมทราบแนนอน  ทําให

สรางอินซูลินไดนอย หรือไมไดเลย (เทพ หิมะทองคํา และคนอ่ืนๆ, 2548, หนา 23) 

  2) โรคเบาหวาน ชนิดท่ี  2 (type 2 diabetes) พบไดกวารอยละ  90-95 ของผูปวย

โรคเบาหวานท้ังหมด เปนโรคเบาหวานชนิดท่ีไมตองพ่ึงอินซูลิน เพราะตับออนยังผลิตอินซูลินไดในจํานวน

ท่ีอาจปกติ  นอยลง  หรือมากข้ึน  แตอินซูลินท่ีมีอยูนั้นไมมีประสิทธิภาพดีเทาท่ีควร  พบไดในผูใหญ  และ

ในคนอวน คนอายุมากกวา 40 ปข้ึนไปมีโอกาสเปนโรคเบาหวานมากข้ึนเรื่อย  ๆตามอายุผูปวยโรคเบาหวาน

สวนใหญเปนชนิดท่ี 2 

  3) โรคเบาหวานชนิดอ่ืน ๆ  (other specific types) เชน โรคของตับออน  โรคตอมไรทอ

ความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลลเบตาของตับออน และอ่ืนๆ 

  4) โรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึน ขณะตั้งครรภ  (gestational diabetes mellitus) เกิดข้ึน

เม่ือเริ่มตั้งครรภ เนื่องจากรกผลิตฮอรโมนชนิดหนึ่งออกมา สงผลใหหญิงตั้งครรภมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง

จนกอใหเกิดโรคเบาหวาน ผลกระทบของโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภสงผลใหเด็กทารกมีระดับน้ําตาลสูง

ตามแมดวย เปนอันตรายอาจทําใหเกิดผลกับทารกได เชน ทารกมีขนาดตัวใหญกวาเด็กปกติอาจสงผลทําให

คลอดยาก  ปญหาเก่ียวกับระบบหัวใจท่ีพัฒนาชากวาปกติ  และกอใหเกิดความผิดปกติของ อวัยวะตางๆ 

ถึงข้ันพิการแตกําเนิดได 

 2.2.6 ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 

 โรคแทรกซอนจากโรคเบาหวานแบงออกเปน  2 ประเภทคือ โรคแทรกซอนจากโรคเบาหวาน

เฉียบพลัน และโรคแทรกซอนจากโรคเบาหวานเรื้อรัง (อภิชาติ วิชญาณรัตน, 2546, หนา 106) 

  1) โรคแทรกซอนเฉียบพลัน  เปนภาวะท่ีระดับน้ําตาลในเลือดของผูเปนโรคเบาหวาน ข้ึน

ลงอยางรวดเร็ว  ทําใหรางกายเกิดความผิดปกติเฉียบพลันและรุนแรง  อาจเปนอันตรายถึงชีวิต  จะแสดง

อาการในผูปวยท่ีอายุไมเกิน 30 ป หรือเปนโรคเบาหวานในระยะเริ่มตนโรคแทรกซอนจากโรคเบาหวาน  

เฉียบพลันมีดังนี้ (สุรเกียรติ อาชานุภาพ, 2546, หนา 42) 
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   (1) ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) ซ่ึงเปนภาวะแทรกซอนของผูปวย

โรคเบาหวานท่ีเปนอันตรายตอผูปวยเนื่องจากสมองขาดน้ําตาลทําใหหมดสติไดอยางรวดเร็วและรุนแรง

ทําใหผูปวยเสียชีวิตหรือพิการในเวลาอันสั้น  มักเกิดในภาวะท่ีรางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากว า 

50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซ่ึงเกิดกับผูปวยท่ีกินยาลดน้ําตาลในเลือด หรือฉีดอินซูลินสาเหตุเกิดจากการใชยา

เกินขนาด การอดอาหาร หรือออกแรงมากเกินปกติ ผูปวยจะมีความรูสึกหิวใจสั่น มือสั่น เหง่ือแตก ตัวเย็น 

ในท่ีสุดก็เปนลม หมดสติ ในกรณีท่ีเปนมากอาจมีอาการชักรวมดวย 

   (2) ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูง  เกิดจากการท่ีรางกายของผูปวยโรคเบาหวาน

มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากกวา 300 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สงผลใหมีความเขมขนสูงมากมักเกิดกับผูปวย

โรคเบาหวานชนิดท่ี  1 (ชนิดพ่ึงอินซูลิน ) ขาดยาหรือใชยาในขนาดนอยเกินไป  อาการท่ีเกิดข้ึน  ผูปวย

จะมีอาการกระหายน้ํา  ปสสาวะ บอย ผิวแหง  เบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน  หายใจหอบลึกซึม  หมดสติ  

ภาวะท่ีเกิดข้ึนบอยไดแก  ภาวะคีโตอะซิโดซีสจากโรคเบาหวาน  (diabatic ketoacidosis, DKA) ภาวะ

หมดสติจากไฮเปอรออสโมลารชนิดไมมีคีโตนจากน้ําตาลในเลือดสูง  (hyperglycemic hyperosmolar 

nonketotic coma, HHNC) 

   (3) โรคติดเชื้อ  ผูปวยเบาหวานเปนโรคติดเชื้อไดงาย  เพียงผิวหนังไดรับ การขีดขวน

ก็จะเกิดการอักเสบได  เนื่องจากระดับน้ําตาลในเลือดสูง  น้ําตาลในเลือดจะไปรบกวนการทํางาน

ของเม็ดเลือดขาว ทําใหความสามารถในการจับเชื้อโรคและการทําลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อราลดลง 

นอกจากผิวหนังเกิดการอักเสบ  เปนฝหรือเปนฝฝกบัวจะพบบริเวณกลางหลัง  หรือบริเวณตน คอ 

มีการอักเสบท่ีเทา  บริเวณนิ้วเทา  สนเทา  หรือเปนท่ีฝาเทา  หลอดเลือดอาจถูกทําลายเกิดเปนแผล เนา

เนื้อตาย 

  2) โรคแทรกซอนเรื้อรัง  เปนปญหาท่ีสามารถเกิดข้ึนไดมากกวารอยละ  10-40 ในผูปวย

เกิดข้ึนในชวงระยะเวลานาน  ๆบางรายอาจไมรูตัวเลย ผูปวยเปนระยะนานกวา 10 ป และยากตอการรักษา

ใหหายขาด ในผูปวยโรคเบาหวานท่ีไมตองพ่ึงอินซูลิน รางกายไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได  จนทําให

เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงท่ีเรียกวา hyperglycemia โรคแทรกซอนเรื้อรังในผูปวยโรคเบาหวานจะเกิดจาก

ความผิดปกติของหลอดเลือด  ซ่ึงแบงเปน  (1) ความผิดปกติของหลอดเลือด ขนาดเล็ก (microvascular) 

ทําใหเกิดความผิดปกติของไต จอภาพตา (retina) และประสาท (2) ความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดใหญ 

(macrovascular) ทําใหเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง หัวใจ และหลอดเลือดสวนปลาย 

   (1) ความผิดปกติของไตในผูปวยโรคเบาหวาน  (diabetic nephropathy) ผูปวย

โรคเบาหวานมากกวา 10 ป มักจะพบความผิดปกติของไตรวมดวย เนื่องจากอวัยวะท่ีไดรับผลกระทบจาก

ความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็ก จะเกิดภาวะ glomerrulosclerosis ผูปวยจะมีความดันโลหิตสูงข้ึน 

อัตราการกรองท่ีโกลเมอรูลัส  (glomerular filtration rate) ลดลง  มีอัลบูมินในปสสาวะมากกวา  

300 กรัม/วัน 
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   (2) ความผิดปกติทางจอภาพตาในผูปวยโรคเบาหวาน  (diabetic retinopathy)

เปนภาวะแทรกซอนทางตาท่ีสําคัญและเปนสาเหตุท่ีทําใหผูปวยโรคเบาหวานตาบอด เกิดจากความผิดปกติ

ของหลอดเลือดขนาดเล็กของเรตินา  โปงพอง  (microaneurysm) ทําใหเกิดภาวะบวมเลือดออก  และ

จอภาพตาหลุดออก (retinal detachment) ทําใหตามัวและตาบอดได ผูปวยมีอาการตามัวลงคลายมีฝนตก

เปนมานบัง หรือคลายมีควันบังตา ถามีเลือดออกจะมองไมเห็น 

    (3) ความผิดปกติของประสาทในผูปวยโรคเบาหวาน  (diabetic neuropathy) 

การทํางานของระบบประสาทผิดปกติท่ีสําคัญ ไดแก การเสียหนาท่ีของประสาทสวนปลาย ประสาทสั่งการ 

(motor nerve) และประสาทรับความรูสึก  (sensory nerve) โดยการนําสัญญาณประสาทชากวาปกติ  

และมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติรวมดวย  ความผิดปกติของประสาทสวนปลายใน ผูปวย

เบาหวาน  เกิดจากขาดเลือดไปเลี้ยงและการบวมของเสนประสาทเนื่องจากกลูโคสสามารถซึมผาน

เขาเซลลประสาทสวนปลายและเขาสูเซลลชวาล (schwann’s cell) ของเสนประสาทเชนเดียวกับเลนสตา 

เซลลสมอง เซลลเม็ดเลือดแดงและผนังของหลอดเลือด  เม่ือกลูโคสผานเขาเซลลจะถูกเ อนไซม aldose 

reductase เปลี่ยนเปนซอรบิทอล (sorbital) และฟรุกโตส (fructose) จึงเกิดการดูดน้ําเขาสูเซลลทําใหมี

น้ําค่ังอยูในเซลล  ทําใหเซลลบวมและแตกได  ความผิดปกติของระบบประสาทในผูปวยโรคเบาหวาน  

จําแนกเปนความผิดปกติของประสาทสวนปลายและความผิดปกติของประสาทอัตโนมัติ ดังนี้ 

    ก. ความผิดปกติของประสาทสวนปลายไดแก ความผิดปกติของประสาทสวนปลาย

ชนิดโพลีนิวโรพาที  (polyneuropathy) เปนภาวะแทรกซอนท่ีพบมากท่ีสุดในผูปวยโรคเบาหวาน  ผูปวย

จะรูสึกผิดปกติท่ีปลายมือและปลายเทาแตมักมีอาการท่ีปลายเทามากกวามือ มีอาการชหรือเสียความรูสึก  

ความผิดปกติของประสาทสวนปลายชนิดโมโนนิวโรพาที (mononeuropathy) มีความผิดปกติของประสาท

สวนปลายเพียงเสนเดียว มีอาการปวดและเจ็บมากอาจมีอาการออนแรงหรืออัมพาตเสน ประสาทท่ีพบบอย

บริเวณขา 

    ข. ความผิดปกติ ของระบบประส าทอัตโนมัติ  ความผิดปกติท่ีมักพบบอย ไดแก 

ความดันตําเม่ือเปลี่ยนทา หัวใจเตนเร็วขณะพัก และกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดนปราศจากอาการเจ็บปวด 

มีความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลําไส  มีอาการแสบรอนในอก  กลืนอาหารลําบาก  ทําใหรูสึกเบื่อ

อาหารคลื่นไส หรือรูสึกอ่ิมอยูตลอดเวลา 

   (4) ความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ  ผูปวยโรคเบาหวาน

มีโอกาสเกิดหลอดเลือดในสมองแตก หลอดเลือดหัวใจอุดตันไดมากและเร็ว พบโรคนี้ในคนอายุมากนอยกวา

คนท่ีมีน้ําตาลในเลือดปกติ ผูปวยมักมีไขมันในเลือดสูง และมีความดันเลือดสูงดวย  ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมี

โรคหลอดเลือดหัวใจ  สวนหนึ่งจะไมแสดงอาการ  (silent ischemia) หรือมีอาการเพียงเล็กนอย  ทําให

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจไดยาก 

    (5) ความผิดปกติของหลอดเลือดสวนปลาย  (peripheral vascular disease) 

โรคหลอดเลือดสวนปลายในผูปวยโรคเบาหวานมีสาเหตุจากความผิดปกติของหลอดเลือดใหญ
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(macrovascular) ผูปวยโรคเบาหวานมักมีการอุดตันของหลอดเลือด แตกตางจากผูปวยท่ีไมเปนโรคเบาหวาน

ซ่ึงมักเกิดกับหลอดเลือดเสนเดียวและเปนท่ีขาขางเดียว  แตผูปวยโรคเบาหวานจะเปนขาท้ังสองขาง  และ

มักเกิดกับหลอดเลือดหลายๆ  เสนรวมกัน  แตการลุกลามมักเกิดกับหลอดเลือดสวนปลาย  ทําใหอวัยว ะ

ท่ีเก่ียวของไดรับเลือดไมเพียงพอและเกิดเนื้อตายข้ึน 

 2.2.7 การรักษาและควบคุมโรคเบาหวาน 

 โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีผูปวยเบาหวานตองไดรับการดูแลตลอดชีวิต  ในชวงแรกๆ  ผูปวย

อาจไมมีอาการรุนแรงมากนัก ทําใหไมสนใจในการดูแลตนเองอยางเครงครัด สงผลทําใหเกิดโรคแทรกซอน

ซ่ึงไมสามารถแกไขและรักษาใหหายขาดได ผูปวยโรคเบาหวานมีโอกาสเสียชีวิตมากข้ึน สําหรับโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  วัตถุประสงคของการรักษา

โรคเบาหวานคือ (อภิชาติ วิชญาณรัตน, 2546, หนา 113) 

   1) เพ่ือใหผูปวยโรคเบาหวานมีชีวิตยืนยาวใกลเคียงกับคนท่ัวไปมากท่ีสุด 

  2) ใหปราศจากอาการของภาวะน้ําตาลสูงในเลือด 

   3) ควบคุมน้ําหนักตัวไมใหอวนหรือผอมเกินไป 

  4) เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนและชะลอไมใหเกิดมากข้ึน 

  5) ถาผูปวยเปนเด็กตองพยายามทําใหมีการเจริญเติบโตเปนปกติ 

  6) ควบคุมปจจัยเสี่ยงทางระบบหัวใจและหลอดเลือดตางๆ  

 

ตาราง 3  เปาหมายการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน 

 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ระดับการควบคุม 

ดีมาก ด ี พอใช ใชไมได 

คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเม่ืออด 

อาหาร 8-12 ชั่วโมง (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 
80-120 121-140 141-180 >180 

คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเม่ือหลัง 

อาหาร 2 ชั่วโมง (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 
<140 <180 180-200 >200 

คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเม่ือ 2-3 เดือน

ท่ีผานมา (% HbAlc) 
4-7 7-8.5 >8.5-10 >10 

ท่ีมา: (Geiss LS, 2006; อางถึงใน เทพ หิมะทองคํา และคนอ่ืนๆ, 2548, หนา 162)  
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 2.2.8 การรักษาโรคเบาหวาน  

 การรักษาโรคเบาหวาน มี 4 วิธี ดังนี้ (วิทยา ศรีดามา, 2547, หนา 43) 

  1) การควบคุมอาหาร 

      การควบคุมอาหารมีความสําคัญกับการรักษาโรคเบาหวาน  แมโรคเบาหวานจะรักษา 

ไมหายได แตการควบคุมอาหารท่ีเหมาะสมจะชวยใหอาการของโรคบรรเทาลงได 

   (1) จุดมุงหมายในการควบคุมอาหาร 

    ก. เพ่ือใหผูปวยสามารถรักษาระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติหรือใกลเคียง

กับระดับปกติ 

    ข. เพ่ือใหผูปวยไดรับสารอาหารเพียงพอกับความตองการของรางกาย 

    ค. เพ่ือควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติ 

    ง. เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนในผูปวยโรคเบาหวาน  ไดแก อาการ

หมดสติเนื่องจากมีน้ําตาลในเลือดสูงหรือมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ําและภาวะไขมันในเลือดสูง 

    จ. เพ่ือชวยใหผูปวยมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดตามปกติ 

   (2) หลักการควบคุมอาหาร 

    การควบคุมอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวานปจจุบันจะเนนอาหารใหเหมาะสม

กับชีวิตประจําวันของผูปวยแตละคน รวมท้ังไมขัดตอประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อดานศาสนา โดยมีหลักการ

ท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหผูปวยแข็งแรง  สามารถควบคุมระดับกลูโคสและไขมันในเลือดได  ชวยปองกันแล ะ

ลดภาวะแทรกซอนตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในผูปวยโรคเบาหวานโดยมีหลักการดังนี้ 

    ก. ปริมาณพลังงานท่ีไดรับ ปริมาณพลังงานท่ีผูปวยโรคเบาหวานไดรับตองเหมาะสม

เพ่ือใหผูปวยสามารถควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติปริมาณพลังงานท่ีผูปวยโรคเบาหวาน ไดรับ

อาจแบงตามภาวะโภชนาการของสภาวะรางกาย 

    ข. ปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีควรไดรับ การควบคุมปริมาณคารโบไฮเดรตใหเหมาะสม

มีความสําคัญอยางมากตอผูปวยโรคเบาหวาน  ผูปวยตองไดรับอาหารไมเกินความตองการพลังงาน

ประจําวันของแตละคน  สมาคมโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกาไดเสนอแนะใหผูปวยโรคเบาหวานไดรับ

พลังงานจากคารโบไฮเดรตรอยละ 50-60 ซ่ึงเปนปริมาณใกลเคียงกับคนปกติ 

    ค. ปริมาณไขมันท่ีควรไดรับเนื่องจากในผูปวยโรคเบาหวานมักมีความผิดปกติของ

เมตาบอลิซึมของไขมัน  และผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินมักอวน  การมีภาวะไขมันในเลือด

สูงจะทําใหมีอัตราเสี่ยงสูงตอโรคหัวใจขาดเลือดเพ่ิมข้ึน ผูปวยโรคเบาหวานจึงควรไดรบัไขมันไมเกินรอยละ  

30 ของพลังงานท่ีไดรับ  สวนชนิดของไขมันใหไดรับจากไขมันไมอ่ิมตัว  (saturated fatty acid) ไขมัน

ไมอ่ิมตัวเดี่ยว (monounsaturated fatty acid) ไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอน  (polyunsaturated fatty acid) 

อยางละเทาๆ  กัน คือรอยละ  10 ของพลังงานท้ังหมด  หลีกลี่ยงรบัประทานกะทิ  น้ํามันมะพราว  งดเวน

เครื่องในสัตว ไขมันสัตว เนื้อติดมันและหนัง ไขแดงรับประทานไดสัปดาหละ 2 ฟอง 
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    ง. ปริมาณโปรตีนท่ีควรไดรับ  ผูปวยโรคเบาหวานควรไดรับอาหารท่ีใหโปรตีน

ประมาณรอยละ  15-20 ของพลังงานท่ีไดรับ  หรือประมาณ  1 กรัม ตอน้ําหนักตัวหนึ่ง กิโลกรัมเทากับ

คนปกต ิถาผูปวยโรคเบาหวานเปนเด็กก็ควรไดรับโปรตีนเพ่ิมข้ึนใหเพียงพอกับการเจริญเติบโตของรางกาย 

    จ. ปริมาณวิตามินและเกลือแร ผูปวยท่ีไมมีโรคแทรกซอนและกินอาหารไดตามปกติ

มักจะไดวิตามินและเกลือแรเพียงพอ  แตผูปวยท่ีมีอาการของโรคติดเชื้อหรือการดูดซึมผิดปกติรวมดวย

ก็อาจไดรับวิตามินและเกลือแรไมเพียงพอ จําเปนตองใหวิตามินและเกลือแรเพ่ิม 

    ฉ. ปริมาณใยอาหาร  สนับสนุนใหผูปวยโรคเบาหวานรับประทานอาหารท่ีมี

ใยอาหาร ใหมากข้ึนท้ังนี้เนื่องจากใยอาหารชวยลดอัตราการดูดซึมน้ําตาลในลําไส และทําใหความตองการ

อินซูลินในผูปวยโรคเบาหวานลดลง  นอกจากนี้ใยอาหารทําใหผูปวยอ่ิมเร็วและชวยปองกันและรักษา

ภาวะไขมันในเลือดสูงดวย อาหารท่ีมีใยอาหารมากไดแก ขาวซอมมือ ถ่ัวเมล็ดแหง ถ่ัวสด และผัดตางๆ 

    ช. เกลือ โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคแทรกซอนท่ีพบบอยในผูปวย โรคเบาหวาน  

การรับประทานอาหารรสเค็มจัดเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงผูปวยโรคเบาหวาน

จึงควรลดอาหารท่ีมีเกลือมาก โดยลดการเติมเกลือ น้ําปลา ซีอ้ิว หรือน้ําจิ้มรสเค็มตางๆ  ขณะรับประทาน

อาหาร และอาหารมักดอง รับประทานอาหารรสออนเค็ม 

    ซ. แอลกอฮอล แอลกอฮอล 1 กรัม ใหพลังงาน 7 กิโลแคลอรี ผูปวยโรคเบาหวาน

ท่ีอวน หากดื่มแอลกอฮอลจะไมสามารถควบคุมน้ําหนักได  นอกจากนี้เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลหลายชนิด

มีน้ําตาลสูง เชน เหลาหวาน ไวนหวาน เบียร ซ่ึงทําใหน้ําตาลในเลือดสูง 

 2.2.9 ยารักษาโรคเบาหวาน  

 ยารักษาโรคเบาหวาน (oral hypoglycemic agents) ใชรักษาผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี  2 

ชนิดไมพ่ึงอินซูลินในผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องน้ําหนักสามารถควบคุมอาหาร และการออกกําลังกายจะสามารถ

ลดระดับน้ําตาลในเลือดไดใกลเคียงกับคนปกติโดยไมตองใชยา  แตหากควบคุมระดับน้ําตาลไมได

ก็จําเปนตองใชยารับประทาน แตยารับประทานไมใชอินซูลินจึงไมสามารถรักษาโรคเบาหวานใหหายขาดได 

ยาท่ีใชเปนยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิดรับประทานมี 2 กลุมคือ (วิทยา ศรีดามา, 2547, หนา 46) 

 1) ยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย (sulfonylurea) (วิทยา ศรีดามา, 2547, หนา 48) 

      ยากลุมซัลโฟนิลยูเรียใชกันมานานมากกวา 30 ป ประสิทธิภาพของยากลุมนี้ข้ึนอยูกับ

ความสามารถในการทํางานของตับออนของผูปวย  ยากลุมนี้ไมสามารถใชกับผูปวยท่ีตับออนไมสามารถ

ทํางานไดแลว จะใชไดผลดีในผูปวยโรคเบาหวานท่ีอายุมากกวา  40 ป และเปนชนิดไมมีอาการแทรกซอน  

ยาในกลุมนี้มีหลายชนิดท่ีนิยมใชกันแพรหลายในปจจุบัน  ไดแก chlorpropamide, tolbutamide, 

glibenclamide, glipizide และ glicazide ยาดังกลาวจะมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดและคุณสมบัติแตกตางกัน 

         (1) กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย ดังตอไปนี้ 

   ก. กระตุนตับออนใหหลั่งอินซูลินออกมากข้ึน 

   ข. เพ่ิมประสิทธิภาพของอินซูลินในการนําน้ําตาลเขาสูเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกาย 
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   ค. ระงับการสรางน้ําตาลจากตับ ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารลดลง 

   ง. ชวยลดการเกาะกันของเกล็ดเลือด  ทําใหเลือดไหลเวียนดีข้ึน  ชวยปองกัน

การเกิดอาการแทรกซอนทางหลอดเลือด 

   (2) ขอหามใชยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย 

        ก. ในรายท่ีตับออนมีความสามารถในการหลั่งอินซูลินไดไมพอ หรือไมไดเลย เชน 

ผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ตับออนอักเสบเรื้อรัง หลังไดรับการผาตัดเอาตับออนออกหมด เปนตน 

         ข. ในรายทีมีภาวะเจ็บปวยเฉียบพลัน เชน ภาวะติดเชื้อรุนแรง ไดรับการผาตัดใหญ 

myocardial infarction, DKA และ HHNC เปนตน 

         ค. ในรายท่ีตั้งครรภ  แมวาจะสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีโดยการใช

ยากินก็ตาม เนื่องจากยาสามารถผานรกและกระตุนตับออนของทารกได และยังอาจมีผลทําใหทารกพิการได 

(teratogenic effects) 

   (3) อาการขางเคียงของยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย ดังตอไปนี้ 

         ก. อาการแพ  (hypersensitivity reaction) จะเกิดข้ึนใน  2-6 สัปดาห

หลังเริ่มใหการรักษาโดยจะเปนผื่นแดงคันรูปแบบตางๆ บางรายมีตับอักเสบ ปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ําลงได  

แตพบนอยมาก 

         ข. อาการไมจําเพาะเจาะจง  (nonspecific reactions) ไดแก คลื่นไสทองอืด  

ปวดศีรษะ ชาตามแขนขา อาการเหลานี้ไมรุนแรง และเปนอยูไมนานก็หายได 

 2) ยากลุมไบกัวไนด (biguanide) (วิทยา ศรีดามา, 2547, หนา 52) 

  ยากลุมไบกัวไนดใชแพรหลายในทวีปยุโรปมานานกวา  25 ป ยากลุมนี้ออกฤทธิ์

โดยการเพ่ิมการใชน้ําตาลกลูโคสท่ีกลามเนื้อตางๆ  ลดการดูดซึมกลูโคสจากลําไส  และลดการสรางกลูโคส

จากตับ แตไมมีฤทธิ์กระตุนใหตับออนหลั่งอินซูลินเพ่ิมข้ึน  จึงลดน้ําตาลในเลือดลงไมไดมาก  นิยมใชเปน

ยาตัวท่ี 2 รวมกับยาในกลุมซัลโฟนิลยูเรีย  ในกรณีท่ีใชยาในกลุมซัลโฟนิลยูเรียตัวเดียวในขนาดสูงสุดแลว

ยังควบคุมระดับน้ําตาลไมได จะใชกับผูปวยคอนขางอวนเพราะยากลุมนี้จะทําใหความอยากอาหารลดลง  

ดังนั้นยากลุมนี้อาจใชเดี่ยวๆ  ไดในกรณีของผูปวยท่ีอวนและมีระดับน้ําตาลไมสูงมาก  เพราะยานี้จะทําให

รับประทานอาหารนอยลง น้ําหนักตัวจะลดลง มีผลทําใหระดับน้ําตาลลดลงดวย ยาในกลุมนี้ คือ เฟนฟอรมิน 

(phenformin) บูฟอรมิน (buformin) ปจจุบันเลิกจําหนายแลวคงเหลือเฉพาะเมตฟอรมิน  (metformin) 

ตัวเดียวท่ีใชกันอยูในปจจุบันมีชื่อการคาตางๆ เชน กลูโคเฟจ (glucophage) ไดอะเมต (diamet) เปนตน 

  ขอหามใชยาในกลุมไบกัวไนด ไดแก 

         ก. ผูปวยท่ีเปนโรคตับ โรคไต และโรคหัวใจท่ีรุนแรง 

    ข. ผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ท่ีไมไดรับการรักษาดวยอินซูลินอาการขางเคียง

ท่ีพบในยากลุมไบกัวไนดจะพบไดบอยกวากลุมซัลโฟนิลยูเรีย  แตก็ไมรุนแรงจะเปนอาการเก่ียวกับระบบ

ทางเดินอาหาร เชน คลื่นไส อาเจียน 
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 3) การฉีดอินซูลิน (วิทยา ศรีดามา, 2547, หนา 54) 

  อินซูลิน (insulin) ใชรักษาโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ชนิดพ่ึงอินซูลิน และโรคเบาหวาน

ประเภทท่ี  2 ชนิดไมพ่ึงอินซูลิน  ท่ีไมสามารถควบคุมไดดวยการควบคุมอาหาร  การออกกําลังกาย  และ

การรับประทานยาอินซูลินตองใชโดยการฉีดเทานั้นไมสามารถรับประทานไดโดยท่ัวไปจะมีอินซูลิน 100 ยูนิต 

ตอ 1 มิลลิลิตร ของน้ํายาซ่ึงเรียกวายู 100 อินซูลิน (U 100 Insulin) แหลงท่ีมาของอินซูลินมี  2 แหลงคือ 

ไดมาจากการสกัดจากตับออนของหมูและวัว  สวนอีกแหลงหนึ่งไดมาจากการสังเคราะหโดยวิธี

ทางพันธุวิศวกรรม  (genetic engineering) ทําใหไดอินซูลินท่ีเหมือนกับอินซูลินของมนุษย  ซ่ึงนิยมใช

ในปจจุบัน ชนิดของอินซูลินจําแนกตามการออกฤทธิ์ของยาได 3 ชนิด คือ 

   (1) ชนิดออกฤทธิ์เร็ว และสั้น (short-acting insulin) เม่ือฉีดเขาใตผิวหนังจะออกฤทธิ์

ในเวลา 1-2 ชั่วโมง ออกฤทธิ์สูงสุด 2-4 ชั่วโมงหลังฉีด และมีฤทธิ์นานประมาณ 5-7 ชั่วโมง อินซูลินชนิดนี้

จะมีลักษณะเปนน้ําใสซ่ึงเรียกงายๆ วา อินซูลินน้ําใส ใชฉีดกอนอาหารครึ่งชั่วโมงเพ่ือควบคุมระดับน้ําตาล

หลังอาหาร และฉีดเม่ือตองการลดระดับน้ําตาลในเลือดลงอยางรวดเร็วในกรณีท่ีระดับน้ําตาลสูงมากหรือ

มีภาวะกรดค่ังในเลือดมากจากสารคีโตนมีจําหนายในชื่อการคาตาง  ๆเชน เรกูลาอินซูลิน (regular insulin) 

แอกทราฟก (actrapid) ฮิวมูลินอาร (humulin R) 

   (2) ชนิดออกฤทธิ์ปานกลาง  (intermediate-acting insulin) อินซูลินชนิดนี้

จะเริ่มออกฤทธิ์หลังฉีดเขาชั้นใตผิวหนัง  2-4 ชั่วโมง ออกฤทธิ์สูงสุดในเวลา  18-24 ชั่วโมง อินซูลินชนิดนี้

มีลักษณะเปนน้ําขุนขาว จึงเรียกงาย  ๆวา อินซูลินชนิดน้ําขุน ใชเปนอินซูลินหลักในการรักษาโรคเบาหวาน

สามารถฉีดไดวันละ 1-2 ครั้ง ท่ีมีจําหนายในชื่อการคาตางๆ  เชน เอ็นพีเอช (N P H) เลนทารด (lentard) 

โมโนทารด (monotard) โพรทาเฟน (protaphane) ฮัวมูลินเอ็น (humunlin N) เปนตน 

   (3) ชนิดออกฤทธิ์นาน  (long-acting insulin) ภายหลังการฉีดเขาใตผิวหนังอินซูลินนี้

ใชเวลานานประมาณ 8-14 ชั่วโมง กวาจะเริ่มออกฤทธิ์ และมีฤทธิ์นานประมาณ 36 ชั่วโมง อินซูลินชนิดนี้

มีลักษณะเปนน้ําขุนขาว ใชสําหรับฉีดเพ่ือใหระดับอินซูลินในเลือดสูงข้ึนนอยๆ อยูตลอดท้ังวัน  และตองใช

รวมกับอินซูลินออกฤทธิ์สั้นเสมอมีจําหนายในประเทศไทยเพียงชนิดเดียวคืออัลทราทารด ultratard) 

   นอกจากนี้ยังมีอินซูลินชนิดผสมซ่ึงนําเอาอินซูลินชนิดออกฤทธิ์เร็วมาผสมกับอินซูลิน

ชนิดออกฤทธิ์ปานกลางในอัตราสวนตางๆ ไดแก แอกทราเฟน (actraphane) เปนแอกทรา-ฟดรอยละ 30 

บวกกับโพรทาเฟนรอยละ  70 ฮิวมูลินเอ็นอาร  (humulin N/R) ซ่ึงมีอัตราสวนของอินซูลินชนิดออกฤทธิ์

ปานกลางตออินซูลินชนิดออกฤทธิ์สั้น 70/30, 80/20, 60/40 และอินซูลินชนิดบรรจุพิเศษซ่ึงเปนอุปกรณ

ฉีดอินซูลินท่ีมีลักษณะเหมือนปากกา  และพกพาสะดวก  ไดแก อุปกรณโนโวเพ็น  (novo pen) บีดี เพ็น 

(BD Pen) เปนตน ปญหาและภาวะแทรกซอนท่ีเกิดจากการรักษาดวยอินซูลิน  (สุทิน ศรีอัษฎาพร , 2548, 

หนา 133) 
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   ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา  เปนภาวะแทรกซอนท่ีพบบอยและสําคัญท่ีสุด สาเหตุเกิดจาก 

การฉีดอินซูลินมากเกินไป ไมไดรับประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารนอยกวาปกติ  หรือรับประทาน

อาหารผิดเวลาโดยท่ียังฉีดอินซูลินตามปกติ และการออกกําลังมากกวาปกติ 

   การแพอินซูลิน (insulin allergy) พบไมบอย การแพนี้อาจเกิดข้ึนหลังจากฉีดอินซูลิน

เพียงไมก่ีนาที  (เรียกวา immediate type) หรือหลายชั่วโมงถึงเปนวัน  (เรียกวา delayedtype) อาการ 

ท่ีเกิดข้ึนไดแก  ผื่นคัน ลมพิษ หรืออาจเปนรุนแรงถึงกับเกิด  anaphylaxis ผูปวยท่ีเริ่มฉีดอินซูลินใหมๆ  

อาจพบรอยแดงตรงตําแหนงท่ีฉีดยาไดซ่ึงจะหายไปเองเม่ือฉีดยาตอไป 

   การเกิดรอยบุม  (lipoatrophy) และไตนูนแข็ง  (lipohypertrophy) ตรงบริเวณ

ท่ีฉีดอินซูลิน สาเหตุจากการใชอินซูลินชนิดท่ีไมคอยบริสุทธิ์และฉีดซํ้าท่ีเดิมประจํา  ภาวะท้ังสองนี้ทําให

เกิดความไมสวยงาม และนอกจากนี้ผูปวยท่ีมีไตนูนแข็งยังทําใหอินซูลินดูดซึมไดลดลง 

   อาการบวม มักเกิดในผูปวยท่ีเพ่ิงฉีดอินซูลินใหมๆ  และมักเปนชั่วคราวสาเหตุเกิดจาก

ฤทธิ์ของอินซูลินท่ีทําใหการขับเกลือออกทางปสสาวะลดลง  ในชวงท่ีมีอาการบวมควรใหผูปวยกิน เค็ม

นอยลง และอาจใหยาขับปสสาวะรวมดวย 

   อาการตามัว  มักเกิดในรายท่ีเพ่ิงไดรับการรักษาดวยอินซูลินและมีระดับน้ําตาล

ในเลือดลดลงคอนขางมากและเร็ว จึงทําใหเลนสตามีการเปลี่ยนแปลง 

  4) การออกกําลังกาย (สุทิน ศรีอัษฏาพร และวรรณี นิธิยานันท, 2548, หนา 29) 

  ผูปวยโรคเบาหวานควรออกกําลังกายสมํ่าเสมอเชนเดียวกับผูไมเปนโรคเบาหวาน

เพ่ือสงเสริมใหมีสุขภาพแข็งแรง  โดยการออกกําลังกาย  คือ การใชกลามเนื้อทํากิจกรรมหรือออก แรง

อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานพอ  คือ ประมาณ  30-45 นาที  ดังนั้นการทํากิจกรรมออกแรง  หรือ

การเลนกีฬาใดๆ เปนระยะเวลาตอเนื่องและนานพอ จึงนับไดวาเปนการออกกําลังกาย 

 จุดประสงคของการออกกําลังกายคือทําใหสมรรถภาพทางกายท่ัวไปดี  สามารถออกแรง หรือ

ออกกําลังไดในระยะยาวโดยไมหอบเหนื่อยหรือหายใจไมสะดวก ใหกลามเนื้อมีกําลังแข็งแรง ใหการทํางาน

ของระบบไหลเวียนเลือดและการขนถายออกซิเจนมีประสิทธิภาพดีและรางกายมีความคลองตัว  

โรคเบาหวานไมมีขอหามหรืออุปสรรคขัดขวางในการออกกําลังกาย อยางไรก็ตามผูปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน

เรื้อรังจากโรคเบาหวาน  ไดแก  ภาวะแทรกซอนท่ีจอตา  และภาวะแทรกซอนท่ีไตระยะรุนแรง  หรือ

ภาวะแทรกซอนท่ีเสนประสาทสวนปลาย หรือมีโรคท่ีขัดตอการออกกําลังกายรวมดวย เชน โรคหลอดเลือด

หัวใจ จําเปนตองทําการออกกําลังกายดวยความระมัดระวัง และมีการวางแผนการออกกําลังกายโดยเลือก

ชนิดและจํากัดความหนักเบา (intensity) ของการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอรางกาย 

นอกจากนี้ผูปวยโรคเบาหวานในขณะท่ีมีภาวะคีโตอะซิโดลิสหามออกกําลังกาย  การออกกําลังกายทําให

ระดับกลูโคสในเลือดเปลี่ยนแปลงตามระดับอินซูลินในเลือด หากระดับอินซูลินไมเพียงพอกา รออกกําลังกาย

จะทําใหระดับกลูโคสในเลือดสูงข้ึน  ในทางตรงขามหากระดับอินซูลินสูงมากจะทําใหเกิดภาวะน้ําตาล

ในเลือดต่ําได 
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2.3 ทักษะดานการเลือกรับประทานอาหาร 
 

 ผูปวยเบาหวานนอกจากมีความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรตแลวยังมีความผิดปกติ

ของเมตาบอลิซึมของไขมันรวมดวย ดังนั้นการจัดอาหารสําหรับผูปวยเบาหวานจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 2.3.1 ชวยใหเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรตกลับคืนสูสภาพปกติ 

 2.3.2 ชวยใหระดับไขมันในเลือดอยูตามเกณฑปกติ 

 2.3.3 เพ่ือใหผูปวยมีภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตท่ีดีและเหมาะสมตามวัย (เด็กและวัยรุน) 

 2.3.4 ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน 

 2.3.5 สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

 หลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยเบาหวาน แบงเปน 3 กลุม มีดังนี้ 

    1) กลุมแรก หลีกเลี่ยงไมควรรับประทาน ไดแก อาหารมีน้ําตาลเปนสวนประกอบโดยตรง 

รวมท้ังน้ําผึ้ง ผลไมท่ีมีรสหวานจัด เชน ทุเรียน มะมวงสุก ฯลฯ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และน้ําอัดลม ฯลฯ  

      2) กลุมสอง ตองจํากัดปริมาณ ไดแก อาหารประเภทแปง เชน ขาว กวยเตี๋ยว เ ผือก มัน 

ฯลฯ อาหารประเภทไขมัน เชน มะพราว น้ํามันหมู อาหารท่ีทอดดวย น้ํามัน ฯลฯ และผลไมท่ีมีรสหวาน

ออนๆ เชน สม มะละกอสุก ฯลฯ 

      3) กลุมสาม รับประทานไดไมจํากัด เชน เนื้อสัตวท่ีไมมีมัน และปลา เครื่องดื่มท่ีไมมีน้ําตาล

เปนสวนประกอบ เครื่องเทศตางๆ ถ่ัวตางๆ และอาหารท่ีมีเสนใยมากๆ เชน ขาวซอมมือ ผักทุก ชนิด 

เม็ดแมงลัก 

 2.3.6 การแบงม้ืออาหาร 

      1) ผูปวยเบาหวานท่ีไมตองใชอินซูลิน ใหกินอาหารหลักวันละ 3 ม้ือ โดยกระจายพลังงาน

ตามม้ือเชา เท่ียง เย็นเปนรอยละ 20-30, 30-40 และ 30-40 ตามลําดับ 

      2) ผูปวยไมควรรับประทานพร่ําเพรื่อ ถาตองการ อาหารวาง 1-2 ม้ือใหแบงพลังงาน

มาจากม้ือหลัก 

      3) ผูปวย เบาหวานท่ีไมตองใชอินซูลิน ตองกินอาหาร ใหตรงเวลา และปริมาณคงท่ี  

โดยการกินอาหารหลักวันละ 3 ม้ือ และอาจมีอาหารวางอีก 1-3 ม้ือ ตามความจําเปน และตามผลการตรวจ

ระดับน้ําตาลในเลือด โดยมีกระจายตัวของพลังงานเปนม้ือเชา ม้ือเท่ียง และม้ือเย็น คิดเปนรอยละตามลําดับ

ดังนี้ 20-30, 20-40 และ 20-40 และม้ือวางมีพลังงานรอยละ10 ของพลังงานท่ีควรจะไดรับในแตละวัน 

  2.3.7 การปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวานในการควบคุมอาหาร มีดังนี้ 

       1) รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ตามจํานวนท่ีกําหนดทุกวัน 

       2) รับประทานขาวซอมมือ หรือท่ีขัดสีนอย 

       3) รับประทานผักใหมากข้ึน 

       4) ตักขาวจํานวนท่ีกําหนด ไมเติมอีก หากไมอ่ิมใหกินผักเพ่ิม 
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       5) หลีกเลี่ยงผลไมท่ีมีรสหวานจัด 

       6) รับประทานผลไมท่ีมีรสหวานนอย 

       7) งดน้ําตาลและอาหารท่ีใสน้ําตาลทุกชนิด 

       8) หลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องในสัตวตางๆ 

       9) หลีกเลี่ยงการรับประทานไขมันสัตว 

       10) ใชน้ํามันพืชท่ีมีสวนผสมของน้ํามันถ่ัวเหลือง  น้ํามันรํา น้ํามันฝาย น้ํามันขาวโพด

ใหมากข้ึน โดยใชประกอบอาหารเปนประจํา 

      11) ใชเตาหู ถ่ัวตางๆ ในการประกอบอาหารใหมากข้ึน 

      12) หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีน้ํามันมาก 

      13) รับประทานใหตรงเวลา  และไมงดอาหารม้ือใดม้ือหนึ่ง เพราะ อาจทําใหน้ําตาล

ในเลือดต่ํา จนหมดสติได 

      14) รับประทานยา ฉีดยา และคุมอาหารตามแพทยสั่งอยางสมํ่าเสมอ 

      15) ควรงดดื่มสุรา และงดสูบบุหรี่ 

 

2.4 ทักษะดานการออกกาํลังกาย 

 

 2.4.1 การออกกําลังกายเปนสิ่งท่ีชวยในการควบคุมระดับน้ําตาลและรักษา โรคเบาหวาน

ประโยชนของการออกกําลังกาย 

    1) ชวยลดการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว เชน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 

    2) ชวยลดไขมันในเลือด 

    3) ชวยลดความดันโลหิต 

    4) ชวยลดน้ําตาลในเลือด 

    5) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชอินซูลิน 

 2.4.2 การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูปวย เบาหวาน ไดแก การอออกกําลังกายแบบแอโรบิค

เชน เดิน วิ่งเหยาะ ถีบจักรยาน วายน้ํา กระโดดเชือก 

 2.4.3 หลักเกณฑการออกกําลังกาย 

    1) ความหนักพอ คือ ทําใหปอดและหัวใจตองทํางานเพ่ิมเพียงพอ อาจสังเกตไดวา มีอาการ

หายใจหอบนอยๆ 

    2) ความนานพอ คือ การออกกําลังกายอยางน อย 30 นาที ในคนท่ีเพ่ิงเริ่มอาจจะ ออก

กําลังกายเพียง 6 นาที แลวคอยเพ่ิมเวลาข้ึน 

    3) ความตอเนื่อง ตองทําติดตอกันตลอดเวลา ของการออกกําลังกาย มีชวงหยุดสั้นๆ บาง

แตไมเกิน 30-60 นาที 
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    4) ความบอยพอ ควรทําทุกวันหรืออยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห 

 การออกกําลังกายมีขอควรระวัง ดังนี้ 

    1) ขณะออกกําลังกายควรสวมใสรองเทา ผาใบ ท่ีสวมใสรูสึกสบาย ไมคับเกินไป หรือ

หลวมเกินไป เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดบริเวณเทา 

    2) การอุนเครื่องหรือวอรมอัพ เปนการ ชวยใหหัวใจ ปอด ขอตอตางๆ และ กลามเนื้อ

พรอมท่ีจะทํางาน ซ่ึงสามารถทําไดโดยการเดินประมาณ 5 นาที 

  3) การเบาเครื่องหรือวอรมดาวน เพ่ือใหรางกายมีเวลากลับคืนสูปกติ เชน การเดิน 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  
  

 2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 

 การดูแลตนเองเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย การดูแลตนเองเปนผลรวมจากประสบการณ

สิ่งแวดลอม และความสามารถเฉพาะบุ คคล เพ่ือดํารงชีวิต สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของต น

โดยบุคคลจะเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีคาดวาจะเกิดผลดีตอตนเอง สิ่งแวดลอม และการถายทอดความคิด

ของตน สิ่งเหลานี้เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีทําใหมนุษยแตกตางไปจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

 เพนเดอร (Pender, 1982, p. 176) กลาววา การดูแลตนเองเปนการปฏิบัติ ท่ีบุคคลริเริ่ม และ

กระทําในวิถีทางของตนเพ่ือรักษาชีวิต สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของตน 

  โอเรม (Orem, 1991, p. 104) กลาววา การดูแลตนเองเปนการปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆท่ีบุคคลริเริ่ม

และกระทําดวยตนเองอยางตอเนื่อง  มีเปาหมาย มีแบบแผน มีลําดับ และข้ันตอนเพ่ือความเปนอยูท่ีดี

ปลอดโรคภัยและอันตรายท่ีคุกคามตอชีวิต การดูแลตนเองเปนการกระทําท่ีจงใจและเม่ือกระทํา

อยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหพัฒนาการดําเนินไปไดจนถึงขีดสูงสุดของบุคคล 

 ตามแนวคิดของโอเรม การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมท่ีจงใจและมีเปาหมาย เพ่ือสนองตอ

ความตองการในการดูแลตนเองท้ังหมดซ่ึงประกอบดวย 2 ระยะ คือ 

 ระยะท่ี 1 เปนระยะของการพินิจพิจารณาและตัดสินใจซ่ึงนําไปสูการกระทําบุคคลสามารถ

จะกระทําการดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีความรูเก่ียวกับตนเองและ สิ่งแวดลอม จะตอง

เห็นดวยวาสิ่งท่ีกระทํานั้น เหมาะสมในสภาวการณนั้นๆ ดังนั้นกอนท่ีบุคคลจะเห็นดวยกับการกระทํานั้นๆ

วาเหมาะสม จึงตองมีความรูกอนวาสิ่งท่ีตองกระทํานั้นจะมีประสิทธิภาพและใหผลตามท่ีตองการ ดังนั้น

การดูแลตนเองจึงตองการความรูเก่ียวกับเหตุการณและสภาวะการณท้ังภายในและภายนอก ความรู

ท่ีจะชวยในการสังเกต การใหความหมายของสิ่งท่ีสังเกตพบ มองเห็นความสัมพันธของความหมายของ

เหตุการณกับสิ่งท่ีตองกระทํา จึงจะสามารถพินิจพิจารณาตัดสินใจกระทําได 

 ระยะท่ี 2 เปนระยะของการดําเนินการกระทํา ซ่ึงการกระทํานั้นจะตองมีเปาหมาย การตั้งเปาหมาย

มีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติ กิจกรรมตางๆ เพ่ือการดูแลตนเอง  เพราะเปนตัวกําหนด การเลือก
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กิจกรรมท่ีจะกระทําและเปนเกณฑท่ีจะใชในการติดตามผลของการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในการดูแลตนเองนัน้

บุคคลจะตั้งคําถามวาตนเองจะดําเนินการอยางไรเพ่ือจะไดกระทํากิจกรรมการดูแลตนเองตามท่ีไดเลือก  

จะกระทําอะไรบาง ตองการแหลงประโยชนอะไรบาง ตนเองมีแหลงประโยชนเหลานั้นหรือไม จะกระทําได

ถูกตองและมีประสิทธิภาพหรือไมและจะตองกระทํานานเทาใด การท่ีตองกระทําการดูแลตนเองนั้น

จะขัดขวางตอกิจกรรมอ่ืนๆ  ในชีวิตหรือไม จะทราบไดอยางไรวากระทําไดถูกตอง และถาตองการ

ความชวยเหลือมีใครจะชวยไดบาง  

 จุดมุงหมายของการดูแลตามแนวคิดของโอเรม คือ 

   1) ประคับประคองกระบวนการของชีวิต สงเสริมการทําหนาท่ีของรางกายใหเปนไปตามปกต ิ

  2) ดํารงรักษาการเจริญเติบโต และพัฒนาการของชีวิตใหเปนไปตามปกติ 

  3) ปองกัน ควบคุมการเบี่ยงเบนทางสุขภาพหรือบรรเทาอาการตามกระบวนการการเกิดโรค 

  4) ปองกันความพิการท่ีอาจเกิดข้ึนหรือชดเชยความพิการท่ีเกิดข้ึนแลว  

  5) สงเสริมความเปนอยูท่ีเปนปกติสุข 

 สรุปไดวาการดูแลตนเอง หมายถึง กิจกรรมตางๆ  ท่ีบุคคลปฏิบัติดวยตนเอง เพ่ือคงไวซ่ึง ชีวิต 

สุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของตน โดยความเต็มใจ และสามารถตัดสินใจปฏิบัติตนในกิจวัตรประจําวัน

ไดวาควรเลือกปฏิบัติอยางไร ท้ังท่ีอยูในภาวะปกติและภาวะท่ีมีการเจ็บปวย 

 2.5.2 ทฤษฎีการดูแลตนเอง  

 การดูแลตนเอง ( theory of self-care) และการดูแลผูท่ีตองพ่ึงพาเปนพฤติกรรม ท่ีตองเรียนรู

ภายในกลุมสังคมของตนเอง โดยมีการปฏิสัมพันธและการสื่อสารซ่ึงกันและกัน เพ่ือสนองความตองการ

ท่ีเกิดข้ึนในบุคคลนั้นๆ สามารถดํารงไวซ่ึงโครงสราง หนาท่ีและพัฒนาการของมนุษย ( Orem, 1985; 

อางถึงใน นอมจิตต สกุลพันธุ, 2535, หนา 155) 

   โอเรม กลาววา บุคคลมีความตองการในการดูแลตนเอง (self-care requisite) ไว 3 ดาน ดังนี้ 

(Orem, 1985; อางถึงใน นอมจิตต สกุลพันธุ, 2548, หนา 155) 

   1) ความตองการดูแลตนเองโดยท่ัวไป  (universal self-care) เปนความจําเปนท่ีมนุษย

ตองการดูแลตนเองตามกระบวนการของชีวิต และการดํารงรักษาโครงสรางและทําหนาท่ีของมนุษย ไว

เพ่ือการมีสุขภาพดี มีความผาสุกในชีวิต เปนความตองการสําหรับกิจวัตรประจําวันของคน คือ 

 (1) การดํารงรักษาใหรางกายไดรับอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณท่ีเพียงพอ  

  (2) การดํารงรักษารางกายใหไดรับน้ําสะอาดเพียงพอ 

 (3) การดํารงรักษาใหรางกายไดรับอาหารท่ีมีคุณภาพเพียงพอสําหรับกระบวนการตาง  ๆ

ของชีวิต 

  (4) การดูแลเก่ียวกับกระบวนการ ขับถาย และการถายเทของเสียอกจากรางกาย

โดยมีการดํารงไว ซ่ึงสภาพภายในและภายนอกท่ีมีผลตอกระบวนการการขับถาย มีการดูแล ความสะอาด

รางกายตลอดจนการทําความสะอาดสิ่งแวดลอม 
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  (5) การรักษาความสมดุลระหวางการทํากิจกรรมท่ีมีผลตอการสมดุลของการเคลื่อนไหว

ของรางกาย กิจกรรมท่ีเก่ียวกับความรูสึก การ ใชสติปญญาและการมีปฏิสัมพันธกับสังคม ซ่ึงข้ึนอยู กับ

ความสามารถของบุคคล ความสนใจ คานิยมในสังคมนั้น 

   (6) การรักษาความสมดุลระหวางการอยูอยางสันโดษกับการมีปฏิสัมพันธทาง สังคม 

สงเสริมใหเกิดความรัก มิตรภาพ ความอบอุนความใกลชิดท่ีจําเปนตอการพัฒนาการและการปรับตัวของ

มนุษย 

   (7) การปองกันอันตรายท่ีมีตอชีวิต หนาท่ีและความผาสุกของมนุษย โดยใหความสนใจ

ระมัดระวังการปองกันสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดและจะเปนอันตราย หลีกเลี่ยง และปกปองตนเองจากอันตราย

ท่ีเกิดข้ึนตลอดจนควบคุมสถานการณนั้นๆ 

   (8) สงเสริมใหอยูอยางปกติ ( promotion of normalcy) โดยรับรูอัตโนมัติท่ีถูกตอง

สงเสริมพัฒนาการของมนุษย สงเสริมรักษาหนาท่ีและโครงสรางของรางกายมนุษยท่ีตองคนหาใสใจตอ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเบี่ยงเบนไปจากปกติในการท่ีจะบรรลุถึงความตองการ ดานการดูแลตนเองโดยท่ัวไปนั้น 

จะดวยการดูแลโดยตนเองหรือการพ่ึงพาผูอ่ืนก็ตาม กิจกรรมเหลานี้เปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจําวัน 

และการมีกิจกรรมในสังคม 

 2) ความตองการการดูแลตนเองตามพัฒนาการ ( developmental self-care) มีจุดเนน

ท่ีกระบวนการพัฒนาการ ของมนุษย และเหตุการณตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน ตอวงจรในชีวิต รวมท้ังเหตุการณ

ท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบตอกระบวนการพัฒนารวมถึงความจําเปนในการดูแลตนเองโดยท่ัวไป

ท่ีจําเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับปจจัยตางๆ ของชีวิต ความจําเปนในดานนี้ ไดแก 

    (1) การสรางและดํารงรักษาสภาพการณของชีวิตซ่ึงสนับสนุนกระบวรการของชีวิต และ

สงเสริมกระบวนการพัฒนาตามระยะพัฒนาการของชีวิต โดยพิจารณาความจําเปนในระยะตางๆ ดังนี้ 

    ก. ระยะอยูในครรภมารดาและระหวางกระบวนการเกิด 

    ข. ระยะแรกเกิด 

    ค. วัยทารก 

    ง. วัยเด็กและวัยรุน 

    จ. วัยผูใหญ 

    ฉ. ระยะตั้งครรภไมวาอยูในวัยรุนหรือวัยผูใหญ 

    (2) การจัดหา ดูแล เพ่ือปองกันการเกิดสิ่งท่ีเปนอันตรายตอ มนุษยในสภาพแวดลอม

ท่ีอาจมีผลกระทบตอพัฒนาการของมนุษยหรือเพ่ือระงับบรรเทาสิ่งท่ีเปนอันตราย เชน 

    ก. การขาดการศึกษา 

    ข. ปญหาการปรับตัวในสังคม 

    ค. ความลมเหลวในการพัฒนาลักษณะเฉพาะบุคคล 

    ง. การสูญเสียญาติหรือผูรวมงาน 
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    จ. การสูญเสียของรักหรือความม่ันคงดานงานอาชีพ 

    ฉ. การเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอยางกะทันหัน 

    ช. ปญหาเก่ียวกับสถานภาพทางสังคม 

    ซ. ปญหาเก่ียวกับสุขภาพกายและจิตไมดีหรือเกิดความพิการ 

    ฌ. การดํารงชีวิตท่ีถูกกดข่ีทารุณ 

    ญ. ความเจ็บปวยในระยะสุดทายหรือใกลเสียชีวิต 

    (3) ความตองการการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ( health deviation 

self-care) เปนความ ตองการการดูแลตนเองสําหรับคนท่ีเจ็บปวยหรือไดรับ บาดเจ็บซ่ึงกอใหเกิด

ความพิการข้ึน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย พฤติกรรมและสุขนิสัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของการดูแลตนเอง (เกษร แถวโนนง้ิว, 2547, หนา 18) ไดแก 

    ก. แสวงหาและยึด ม่ันในความ ชวยเหลือทางการแพทย เม่ือบุคคลตองเผชิญกั บ

ตัวกระทําท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวย หรือเม่ือมีหลักฐานวา บุคคลมีภาวะทางพันธุกรรม สรีรภาพหรือจิตใจ 

ท่ีจะเปนสาเหตุใหเกิดความเจ็บปวย หรือมีความเก่ียวของกับพยาธิสภาพของบุคคล 

    ข. ตระหนักและเอาใจใสตอผลของพยาธิสภาพตอรางกาย 

    ค. ปฏิบัติตนอยางเครงครัด ตามการวินิจฉัย แผนการรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ

เพ่ือปองกันไมใหการดําเนินของโรคลุกลามไป ควบคุมการทําหนาท่ีของรางกายรวมท้ังแกไขความพิการ 

ความผิดปกติ หรือเพ่ือชดเชยความพิการท่ีเกิดข้ึน 

    ง. ตระหนักและเอาใจใสตอความไมสุขสบาย หรือสิ่งท่ีจะเปนภัยตอตอสุขภาพท่ีมี

ผลมาจากการรักษาของแพทย รวมท้ังสิ่งท่ีจะมีผลตอขบวนการพัฒนาการ 

    จ. ปรับเปลี่ยนอัตตมโนทัศน  (self concept) และภาพลักษณ ( self image) 

โดยการยอมรับสภาพความเจ็บปวยและการรักษาเฉพาะไดอยางเหมาะสม 

    ฉ. เรียนรูใน การดําเนินชีวิตในสภาพท่ีเจ็บปวย และผลมาจากการวินิ จฉัย และ

การรักษาซ่ึงชวยสงเสริมพัฒนาการสวนบุคคลไดอยางตอเนื่อง 

    (4) ความสามารถในการดูแลตนเอง 

 ความสามารถในการดูแลตนเอง หมายถึง ศักยภาพของบุคคลในการดูแล ตน

เพ่ือท่ีจะรักษาไวซ่ึงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของตน เปนการกระทําท่ีจงใจและมีเปาหมายของการกระทํา

คือการดูแลตนเองท่ีจําเปน (เกษร แถวโนนง้ิว , 2547, หนา 22) ความสามารถในการดูแลตนเอง

ประกอบดวย ความสามารถตามลําดับข้ัน 3 ระดับ (Orem, 1991; อางถึงใน ภาวนา กีรติยุตวงศ , 2547, 

หนา 179) ประกอบดวย 

 ระดับท่ี 1 ความสามารถ และคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐาน ( foundation capabilities 

and dispositions) เปนความสามารถเบื้องตนท่ีจําเปนสําหรับความสามารถ ในระดับท่ี 2 ความสามารถ

ในระดับนีป้ระกอบดวย ความสามารถและทักษะในการเรียนรู หนาท่ีของประสาทรับความรูสึกท้ังการสัมผัส 
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การมองเห็นการไดยินการไดกลิ่น การรับรูเหตุการณตางๆ  ท้ังภายในและภายนอกตนเอง การเห็น คุณคา

ในตนเอง นิสัยประจําตัว ความเขาใจ ความตั้งใจหวงใย การยอมรับในตนเอง การจัดลําดับความสําคัญ  

และความสามารถท่ีจะจัดการเก่ียวกับตนเอง 

 ระดับท่ี 2 พลังความสามารถ 10 ประการ ( ten power components) 

เปนคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเชื่อมการรับรูและการกระทําของมนุษย เปนการกระทําท่ีเฉ พาะเจาะจง 

เพ่ือการดูแลตนเอง ประกอบดวย 

            ก. ความสามารถในการดํารงและปฏิบัติการดูแล ตนเอง รับผิดชอบตอตนเองและ

เอาใจใสตอสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก รวมถึงปจจัยท่ีมีผลตอการดูแลตนเอง 

            ข. ความสามารถในการควบคุมพลังงานของรางกาย ใหเพียงพอสําหรับการริเริ่ม

และการลงมือปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง 

            ค. ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายท่ีจําเปน  สําหรับริเริ่ม

และการลงมือปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่องและสมบูรณ 

            ง. ความสามารถในการใชเหตุผลเพ่ือดูแลตนเอง 

            จ. แรงจูงใจในการปฏิบัติการดูแลตนเอง มีเปาหมายเพ่ือการดํารงชีวิตสุขภาพและ

ความผาสุก 

            ฉ. มีทักษะในการตัดสินใจเก่ียวกับการดูแล ตนเอง และการปฏิบัติตามใน สิ่งท่ีได

ตัดสินใจไปแลว 

            ช. มีความสามารถในการแสวงหาความรูเก่ียวกับการดูแลตนเองจากผู ท่ีเหมาะสม

และเชื่อถือไดสามารถจดจําและนําความรูนั้นมาปฏิบัติเพ่ือการดูแลตนเองได 

            ซ. มีความสามารถและทักษะในการคิด สติปญญา การรับรู และมีทักษะ

ในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนเพ่ือนํามาปรับใชในการดูแลตนเอง 

            ฌ. มีความสามารถในการจัดระบบการดูแลตนเอง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ

การดูแลตนเอง 

            ญ. มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติการ ดูแลตนเองอยางตอเนื่องและสอดแทรก

การดูแลตนเองเขาเปนสวนหนึ่งในแบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวันได 

 ระดับท่ี 3 ความสามารถในการปฏิบัติการเพ่ือการดูแลตนเอง ( capabilities for 

self-care operations) ประกอบดวยความสามารถ 3 ประการ ไดแก 

            ก. การคาดการณเก่ียวกับสถานการณและสิ่งแวดลอม ( estimative operation)

เปนกระบวนการแสวงหาความรูและความตองการการดูแลท่ีจําเปนตองกระทํา ตองทราบความหมายและ

วิธีการตอบสนองตอความตองการการดูแลนั้น 
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            ข. การปรับเปลี่ยน ( transition operation) เปนกระบวนการการวางแผนและ

ตัดสินใจเลือกวากิจกรรมการดูแลตนเองใดควรจะกระทํา ซ่ึงตองใชความรู ประสบการณและตระหนักถึง

คุณคาการกระทํานั้น 

            ค. การลงมือปฏิบัติ (productive self-care operation) เปนการกระทํากิจกรรม

การดูแลตนเองและประเมินผล รวมถึงการตัดสินใจท่ีจะกระทํากิจกรรมนั้นตอไปหรือเลิกกระทํา 

 จากแนวคิดการดูแลตนเองของโอเรม สามารถสรุปไดวา บุคคลมีการดูแลตนเอง

เพ่ือตอบสนองความตองการการดูแลตนเองท้ังหมด และการท่ีบุคคลจะดูแลตนเองไดนั้นจะตองมี

ความสามารถในการดูแลตนเอง ซ่ึงความสามารถในการดูแลตนเองจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสุขภาพ  

ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเทา มีความตองการในการดูแลตนเองมากกวาคนปกติท้ังในเรื่องการดูแล

ตนเองท่ัวไปสําหรับผูปวยเบาหวาน นอกจากในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  

การรับประทานยา การออกกําลังกายและการรักษาสุขภาพโดยท่ัวไปแลว ยังตองไดรับการดูแล

ในเรื่องการดูแลเทา การตรวจเทา การดูแลบาดแผลและความผิดปกติเก่ียวกับบาดแผลท่ีควรรีบมาพบแพทย 

ผูปวยจึงตองพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองการดูแลตนเองอยางเพียงพอ 

นอกจากนี้การเจ็บปวยจากโรคเบาหวานอาจสงผลใหความสามารถในการดูแลตนเองลดนอยลง เชน  

เม่ือเกิดภาวะแทรกซอนของโรค ทําใหสายตามัวลงหรือมีขอจํากัดในการเคลื่อนไหว ดังนั้นผูปวยเบาหวาน

ท่ีมีแผลท่ีเทาจึงควรไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากแหลง ตางๆ ท้ังจากผูดูแลและบุคคลในครอบครัว

เพ่ือใหผูปวยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเทาสามารถตอบสนองตอความตองการการดูแลเทาท่ีเพียงพอและ

ตอเนื่องเพ่ือคงไวซ่ึงโครงสรางและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของการเกิดแผลท่ีเทาท่ีอาจลุกลามไปสู

การสูญเสียอวัยวะหรือภาวะท่ีคุกคามตอชีวิต 

 

2.6 การรับรูความสามารถของตน  
  

 การรับรูความสามารถของตน ( self-efficacy) หมายถึง ความเชื่อม่ันหรือความม่ันใจของบุคคล 

วาตนมีความสามารถท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีตองการนั้น  จนประสบความสําเร็จหรือไดผลลัพธท่ีตองการ  

หากบุคคลมีความคาดหวังวาเม่ือปฏิบัติพฤติกรรม  แลวจะเกิดผลลัพธท่ีตองการ  และมีความเชื่อม่ัน วา

มีความสามารถก็จะสามารถกระทําพฤติกรรมนั้นสําเร็จ  แตหากบุคคลเรียนรูวาการกระทํานั้นจะทําให

เกิดผลลัพธท่ีเปนประโยชนตอตนเอง  แตคาดหวังวาตนมีความสามารถไมพอท่ีจะกระทําพฤติกรรม นั้น

ก็มีแนวโนมท่ีบุคคลจะไมแสดงพฤติกรรมนั้น  (Bandura, 1997; อางถึงใน ภาวนา กีรติยุตวงศ , 2547, 

หนา 119) หากพิจารณาตามแนวคิดของโอเร็ม  (Orem, 1991; อางถึงใน นอมจิตต สกุลพันธุ , 2548, 

หนา 91) การรับรูความสามารถของตน  เปรียบเสมือนคุณลักษณะท่ีจําเปนของบุคคล  ในการกระทํา

อยางจงใจเพ่ือการดูแลตนเอง คือหนึ่งในพลังความสามารถ 10 ประการ การท่ีผูท่ีเปนเบาหวานจะกระทํา

การดูแลตนเองไดอยางเพียงพอและตอเนื่องนั้น สวนหนึ่งเกิดจากความคาดหวังในผลของการกระทํารวมกับ
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ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน  ท่ีจะกระทํากิจกรรมการดูแลนั้นใหสําเร็จเปรียบเสมือนแรงจูงใจ

ภายในท่ีผลักดันใหผูท่ีเปนเบาหวานปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง  ในการศึกษาครั้งนี้การรับรูสมรรถนะ

แหงตนของผูท่ีเปนเบาหวาน หมายถึง การรับรูถึงความเชื่อม่ันของผูท่ีเปนเบาหวานเก่ียวกับความสามารถ

ของตนเอง  ในการกระทํากิจกรรมการดูแลตนเองเม่ือเปนโรคเบาหวาน  ประกอบดวย  ความเชื่อม่ัน

ในการกระทํากิจกรรมการดูแลท่ีจําเปนโดยท่ัวไป การดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ และการดูแลตนเอง

สําหรับโรคเบาหวาน ครอบคลุมการรับรูดานการควบคุมอาหาร  การออกกําลังกาย  การใชยา การจัดการ

กับความเครียด การดูแลสุขภาพ และการดูแลสุขภาพท่ัวไป และการดูแลเทา  

 การท่ีบุคคลจะมีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง ตองไดรับการสนับสนุนจากแหลงตางๆ

ดังนี้ (Bandura, 1997; อางถึงใน ภาวนา กีรติยุตวงศ, 2547, หนา 83) 

 2.6.1 ประสบการณของความสําเร็จจากการลงมือกระทํา  (enactive mastery experience) 

เนื่องจากบุคคลหากมีประสบการณท่ีเกิดข้ึนกับตนเองโดยตรงวาตนสามารถกระทําสําเร็จและเกิดข้ึนบอยครั้ง 

จะทําใหบุคคลมีความเชื่อม่ันในตนเองรับรูวาตนมีความสามารถในการท่ีจะเผชิญกับสถานการณ

แบบเดียวกับท่ีเคยประสบมากอน  และมีความคาดหวังในความสามาร ถของตน หรือมีการรับรูสมรรถนะ

แหงตนในระดับสูง  แมวาบางครั้งในสถานการณนั้นจะเกิดความลมเหลวบาง ก็ตาม แตจะไมมีผลกระทบ

มากนัก เพราะบุคคลจะประเมินวาความลมเหลวนั้นอาจมาจากปจจัยอ่ืนๆ ดังนั้นหากบุคคลมีการฝกทักษะ

อยางเพียงพอท่ีจะทําใหประสบกับความสําเร็จไดพรอมๆ  กับรับรูวาตนมีความสามารถ ท่ีจะกระทํา

กิจกรรมนั้นๆ ได ก็จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีคาดหวังไวได 

2.6.2 การไดเห็นตัวแบบ  หรือประสบการณของผูอ่ืน  (vicarious experience) โดยเห็นจาก

ตัวแบบท่ีมีชีวิต (self-modeling) และ/หรือตัวแบบสัญลักษณ  (symbolic modeling) ซ่ึงตัวแบบท่ีมีชีวิต 

(self-modeling) เปนตัวแบบท่ีเปนบุคคลท่ีมีชีวิตท่ีมีความคลายคลึงกัน มีความสามารถใกลเคียงกับผูสังเกต 

ซ่ึงตัวแบบนี้มีกลยุทธในการปรับตัวไดดีเม่ือพ บกับปญหา และควรเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในสายตาของผูสังเกต  

สําหรับตัวแบบสัญลักษณ  (symbolic modeling) เปนตัวแบบท่ีเสนอผานทางโทรทัศนหรือสื่อตางๆ  

ท่ีประกอบดวยภาพและเสียง การรับรูสมรรถนะแหงตนท่ีเกิดข้ึนจากการสนับสนุนตัวแบบนี้จะผานการสังเกต

จากตัวแบบ ประกอบดวย 4 กระบวนการ คือ กระบวนการตั้งใจ  (attentional processes) กระบวนการ

เก็บจํา  (retention processes) กระบวนการกระทํา  (production processes) กระบวนการจูงใจ  

(motivation processes) เม่ือบุคคลสังเกตเห็นตัวแบบและไดเห็นคุณคาของพฤติกรรมท่ีตัวแบบไดแสดง

ออกมา บุคคลจะแปลงขอมูลท่ีตัวแบบไดแสดงออกไป  โดยการจัดระบบโครงสรางทางปญญาเพ่ือใหงาย

ตอการจดจํา สูการปฏิบัติ การท่ีบุคคลจะปฏิบัติหรือไมนั้นข้ึนอยูกับกระบวนการจูงใจ 

 2.6.3 การใชคําพูดชักจูง (verbal persuasion) เปนการใหบุคคลเชื่อม่ันวาตนเองมีความสามารถ 

ท่ีจะกระทําพฤติกรรมใหประสบความสําเร็จได  ซ่ึงเปนการเพ่ิมกําลังใจ  และความเชื่อม่ันของบุคค ล

ในการตัดสินพิจารณาความสามารถของตน ซ่ึงจะไดผลดีกวาท่ีจะปลอยใหบุคคลมีความเคลือบแคลงสงสัย
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ในความสามารถของตนเอง  การใชคําพูดชักจูงเพียงอยางเดียวอาจจะมีผลตอการสงเสริมตอการรับรู

สมรรถนะแหงตนไดไมมากนัก ควรอาศัยการใชแหลงขอมูลสนับสนุนแหลงอ่ืนไปดวย 

 2.6.4 สภาวะทางดาน รางกายและอารมณ  (physiological and affective status) สภาพ

ทางดานรางกายและอารมณ มีผลตอการรับรูสมรรถนะแหงตน ในสภาวะท่ีรางกายแข็งแรงมีภาวะสุขภาพ

ท่ีดีจะทําใหบุคคลมีการรับรูสมรถนะแหงตนเพ่ิมข้ึน  แตในสภาวะรางกายท่ีมีความเสี่ยงตอความผิดปกติ  

หรือเจ็บปวย  จะสงผลใหบุคคลมีการรับรูสมรรถนะแหงตนลดต่ําลง  สภาวะทางอารมณก็เชนเดียวกัน  

วิธีการท่ีจะแปรเปลี่ยนการรับรูสมรรถนะแหงตนใหเพ่ิมข้ึนจากแหลงสนับสนุนนี้สามารถพัฒนา ได

โดยการสงเสริมภาวะสุขภาพ 
 

2.7 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
  

 พฤติกรรมสุขภาพ  (health behavior) หมายถึง  การปฏิบัติหรือ การแสดงออกของบุคคล

ในการกระทําหรืองดเวนการกระทําในสิ่งท่ีมีผลตอสุขภาพโดยอาศัยความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ความรูสึก

นึกคิด เจตคติ  และการปฏิบัติตนทางสุขภาพท่ีเก่ียวของสัมพันธกันอยางเหมาะสม  (เฉลิมพล  ตันสกุล , 

2549, หนา 59) ซ่ึงสามารถแบงประเภทของพฤติกรรมสุขภาพออกเปน 3 ประเภทดวยกันดังนี้ 

 2.7.1 ประเภทพฤติกรรมสุขภาพ มีดังตอไปนี้ 

    1) พฤติกรรมการปองกันโรค  (preventive health behavior) เปนพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีแสดงออกในรูปของการปองกันตนเอง  หรือบุคคลอ่ืนมิใหเจ็บปวย  พฤติกรรมการปองกันโรคนี้ไ ดแก 

การกระทําหรือปฏิบัติของบุคคลท่ีนําไปสูการปองกันโรค การปองกันการเจ็บปวย รวมท้ังการปองกันอุบัติภัย

ท้ังของตนเองของครอบครัวและของคนอ่ืนในชุมชนดวย 

    2) พฤติกรรมการเจ็บปวย  (illness behavior) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกในรูปของ

การดูแลแกไขปญหาเม่ือตนเองหรือครอบครัวปวย  พฤติกรรมการเจ็บปวยนี้รวมกลุมพฤติกรรมตางๆ  

หลายอยางไวดวยกัน เชน การรับรูเม่ือตนเองเจ็บปวย  การรับรูเม่ือสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยแบบแผน  

การแสวงหาการรักษาการเจ็บปวยของบุคคลหรือครอบครัว  การเปลี่ยนแปลงบทบาทของคนปวย

ในครอบครัว การดูแลพ่ึงพาตนเองของบุคคลหรือครอบครัวเม่ือเจ็บปวย 

   3) พฤติกรรมบทบาทของการเจ็บปวย (sick role behavior) หมายถึง การปฏิบัติท่ีบุคคล

กระทําหลังจากไดทราบผลการวินิจฉัยโรคแลว  เชน การรับประทานยาตามแพทยสั่ง  การออกกําลังกาย  

การเลิกดื่มสุรา เปนตน 

 2.7.2 องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ  

 ความรู  (knowledge) หมายถึง  ความสามารถในการจําหรือระลึกได  ซ่ึงประสบการณ ตางๆ 

ท่ีเคยไดรับรูมา 
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 ความเชื่อ (belief) หมายถึงความนึกคิดหรือความเขาใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะมีเหตุผล

หรือไมมีเหตุผลก็ได และจะทําใหมนุษยมีความโนมเอียงท่ีจะปฏิบัติตามแนวคิดและความเขาใจนั้นๆ 

 คานิยม  (value) หมายถึง  ความตองการท่ีไดรับการประเมินคาอยางรอบคอบ และปรากฏ วา

มีคุณคาแกการเลือกไวเปนสมบัติของตนความคิดเห็น  (opinion) หมายถึงการแสดงออกดวยวาจาถึง

ความรูสึกนึกคิดตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงเจตนาร มณ 

ปฏิกิริยา ความรูสึกนึกคิดท่ีเปนอคติดวย 

  การรับรู (perception) หมายถึง การมองเห็นตีความ  หรือการเขาใจสถานการณหรือสิ่งตางๆ

ในลักษณะท่ีอาจเหมือนหรือแตกตางไปจากการมองเห็น  หรือความเขาใจของคนอ่ืน  ท้ังนี้ เพราะ

เปนการตีความจากมุมมองจากประสาทสัมผัสและประสบการณของตนเอง 

 ทัศนคติหรือเจตคติ  (attitude) หมายถึง  สภาพทางจิตใจ  ความคิดและปฏิกิริยาตอบสนองต อ

สิ่งเราหรือปฏิกิริยาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเปนการแสดงถึงความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ความตั้งใจ  (intention) หมายถึง  การมีเจตนา  มีจุดมุงหมายหรือมีเปาหมายในการกระทํา

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ทักษะ  (skill) หมายถึง  การมีความเชี่ยวชาญ  ชํานาญหรือมีประสบการณในการปฏิบัติห รือ

การกระทํา 

 การปฏิบัติ  (practice) หมายถึง  การไดกระทําประจํา  หรือซํ้าๆ  จนเคยชินหรือเปนนิสัย

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 2.7.3 พฤติกรรมการปองกันโรค 

 พฤติกรรมการปองกันโรค คือ พฤติกรรมท่ีกระทําโดยมุงท่ีจะปองกันไมใหเกิดการเจ็บปวย  หรือ

โรคตางๆ  เปนพฤติกรรมท่ีจะชวยรักษาสุขภาพใหแข็งแรง ปราศจากความเจ็บปวยสามารถดําเนินชีวิต

อยางปกติสุข  และพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายตางๆ  ท่ีจะสงผลตอสุขภาพ  เชนการออกกําลังก าย 

การมีสุขวิทยาสวนบุคคลท่ีดี การควบคุมอาหาร  การไมดื่มสุรา  ไมสูบบุหรี่ การกินวิตามินตางๆ  การตรวจ

สุขภาพประจําป  เปนพฤติกรรมของประชาชนท่ีกระทําอยางสมํ่าเสมอในขณะท่ีมีสุขภาพแข็งแรง  (สุนีย 

เกงกาจ, 2547, หนา 38)  

 

2.8 การเสริมสรางพลังอํานาจ  
 
 การเสริมสรางพลังอํานาจ  (empowerment) เปนแนวคิดท่ีมีความซับซอน และกว างขวาง 

ซ่ึงพบวามีความยากลําบากในการจํากัดความ เนื่องจากความหมายของการสรางพลังอํานาจจะแตกตางกันไป

เม่ือนําไปใชในกลุมบุคคลและบริบทท่ีตางกัน 

 อยางไรก็ดีพอจะกลาวไดวา การเสริมสรางอํานาจ หมายถึง กระบวนการท่ีเสริมสรางใหบุคคล  

องคกรมีพลังอํานาจในการควบคุมชีวิตของตน เปนกระบวนการทางสังคมท่ีแสดงถึงการยอมรับ การสงเสริม 
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การชวยเหลือชี้แนะใหบุคคลเกิดความสามารถท่ีจะดําเนินการสนองความตองการของตนเอง แกปญหา

ของตนเอง และใชทรัพยากรท่ีจําเปน เพ่ือใหเกิดความรูสึกสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได ในแงของ

การปฏิบัติการพยาบาลการเสริมสรางอํานาจเปน การชวยเหลือบุคคลใหสามารถควบคุมปจจัยท่ีมีผลตอ

สุขภาพของตนเอง (Gibson, 1991; อางถึงใน สุนีย เกงกาจ, 2547, หนา 65) 

 ความหมายของความรูสึกมีพลังอํานาจในเชิงผลลัพธ (outcome) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการกระทํา

ในรูปแบบตางๆ ท่ีมุงพัฒนาใหเกิดความสามารถ ความมีประสิทธิภาพแกบุคคลท่ีเก่ียวของ ดังนั้นความรูสึก

มีพลังอํานาจจึงเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ ความสามารถ ความแกรงในการดํารงชีวิต 

หรือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

 ความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจในเชิงกระบวนการเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลในการแขงขันอํานาจ หรือการใชอํานาจรวมกันระหวางบุคคลชวยใหบุคคลไดพัฒนาศักยภาพในตนเอง

ในการควบคุมปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอตนเอง เปนกระบวนการสงเสริมอํานาจ และความสามารถ

ของบุคคลในการเปนเจาชีวิตของตนเอง เปนการรวมมือระหวางบุคคล ในการมีสวนรวมตัดสินใจตางๆ  

 จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา การเสริมสรางพลังจะเก่ียวของกับการมีความสามารถ

ในการควบคุม และการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับบุคคล กลุมและชุมชน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในแตละระดับ 

ตางมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในระดับอ่ืนดวย แนวความคิดการเสริมสรางพลังอํานาจจะเนน

การเปลี่ยนแปลง ท้ังในระดับบุคคลและสงเสริมการรวมกลุมกันเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดลอม 

การเสริมสรางพลังอํานาจจึงเปนแนวคิดท่ีนํามาใชในงานสุขศึกษา แทนแนวคิดท่ีเนนใหบุคคลเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและวิถีชีวิตของตน โดยมิไดคํานึงถึงปจจัยทางสังคม และสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมและ

ภาวะสุขภาพ (สุนีย เกงกาจ, 2547, หนา 158) 

 แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจไดมีการนํามาประยุกตใชในสถานพยาบาล โดยมีการเพ่ิม

พลังอํานาจใหกับผูปวย ตองการใหผูปวยพ่ึงพาตนเอง เกิดความเชื่อม่ันในความสามารถของตน

ในการควบคุมโรค สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม โดยเจาหนาท่ีในทีมสุขภาพ

มีความเชื่อวาการดูแลสุขภาพเปนความรับผิดชอบของผูปวย ความสามารถในการดูแลตนเองสามารถ

พัฒนาได เจาหนาท่ีในทีมสุขภาพชวยผูปวยในการพัฒนาความสามารถ สรางความเชื่อม่ัน และสงเสริม

ความเชื่อในอํานาจของตนเองในการควบคุมสุขภาพ โดยใชแหลงประโยชนท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลตนเอง ยอมรับในการตัดสินใจของผูปวย สงเสริมใหผูปวยมีสวนรวม

ในการดูแลตนเอง มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน รวมมือกัน ไมมีใครมีอํานาจเหนือกวา ซ่ึงการท่ีพยาบาล

จะสามารถเพ่ิมพลังอํานาจใหกับผูปวยไดนั้น พยาบาลตองมีการพัฒนาความรูและทักษะสวนหนึ่งไดจาก

การแลกเปลี่ยนประสบการณ และการทําความเขาใจในปจจัยแวดลอมดานสังคมของผูปวย ( Wallerstein 

& Brenstein, 1998; อางถึงใน ภาวนา กีรติยุตวงศ, 25 47, หนา 30) รวมท้ังทักษะท่ีเฉพาะในการเพ่ิม

พลังอํานาจเพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง และทักษะในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

บทบาทของพยาลวิชาชีพตองเปนผูนําและเปนแบบอยางในการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงรวมท้ัง
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การจัดระบบบริการและการสอดแทรกแนวคิดการเพ่ิมพลังอํานาจใหแกเจาหนาท่ีในทีมสุขภาพท่ีทํางาน

รวมกัน 

 นอกจากนี้ไดมีผูนําแนวคิดนี้ใชในการพยาบาลหลายๆ ลักษณะเชน ใชเปนนโยบายของโรงพยาบาล

ในการเพ่ิมพลังอํานาจใหกับผูปวยมะเร็งในประเทศแคนนาดา โดยปรับแนวคิดท้ังระบบจากระบบเดิม

ท่ีเชื่อวาทําใหผูปวยสูญเสียการควบคุมตนเอง เชน การขาดความยืดหยุนในระบบบริการ ระบบการรักษา 

การมีปฏิสัมพันธกับเจาหนาท่ี ทัศนคติของเจาหนาท่ีตอผูปวย เปนตน โดยใหแนวทางการเพ่ิมพลังอํานาจ

ใหกับผูปวยไวดังนี้ (สุนีย เกงกาจ, 2547, หนา 163) 

   1) การใหการดูและรักษาแกผูปวยอยางดีท่ีสุด 

   2) เนนการเพ่ิมการควบคุมตนเองในผูปวยแตละคน โดยสงเสริมใหผูปวยมีสิทธิ์

ในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับสุขภาพของตน และผูปวยมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางหรือ

มาตรการตางๆ ในระบบบริการ 

   3) ปรับระบบบริการสุขภาพใหเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมพลังอํานาจของผูปวย

โดยเนนใหคุณภาพชีวิตของผูปวยและการลดระยะเวลาในการอยูโรงพยาบาล 

   4) ปรับทัศนคติของสังคมตอผูปวยมะเร็ง โดยใหความรูเก่ียวกับโรคมะเร็ง ซ่ึงแตละหนวยงาน

ไดรับนโยบายไปดําเนินการ และคาดวาจะเกิดมิติใหมของการดูแลผูปวยมะเร็งท่ีมีประสิทธิภาพ ข้ึน

ในอนาคต 

 สําหรับในผูปวยเบาหวาน ไดมีการนําแนวคิดนี้มาใชจัดโปรแกรมเพ่ิมพลังอํานาจใหกับ ผูปวย 

โดยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจะตองไดรับการอบรมใหเขาใจในแนวคิดท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมพลังอํานาจใหกับ

ผูปวยกอน โปรแกรมสําหรับผูปวยจัดในรูปของการสัมมนา ประกอบดวย 6 เรื่อง คือ เรื่องท่ี 1 จัดใหผูปวย

สํารวจความพึงพอใจในชีวิต คุณคาในตนเอง และเปาหมาย ของตน เรื่องท่ี 2 สอนกระบวนการแกปญหา

ท่ีเก่ียวกับโรคเบาหวาน พรอมท้ังมีการฝกปฏิบัติจริง เรื่องท่ี 3 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุม  

เก่ียวกับการเผชิญปญหา การสํารวจความรูสึกของตนเก่ียวกับโรคเบาหวานและการดูแลตนเอง เรื่องท่ี 4 

วิธีจัดการกับ ความเครียด เรื่องท่ี 5 คนหาแรงสนับสนุน ทางสังคม และเรื่องท่ี 6 การสรางแรงจูงใจ  

ประเมินผล พบวา โปรแกรมนี้ชวยใหผูปวยไดรับขอมูลท่ีสําคัญ ชวยใหมองปญหาท่ีมีผลมาจาก

โรคเบาหวานไดชัดเจนข้ึน และทําใหผูปวยรูสึกวาการควบคุมโรคเบาหวานอยูในมือของตน 

 ทางการศึกษาไดมีการใชรูปแบบการศึกษา เพ่ือการสรางพลังโดยเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวม

ในการเรียนการสอนอยางแทจริง โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกันระหวาง ผูเรียน 

ใหผูเรียนรวมกันระบุปญหาของตน วิเคราะหสาเหตุความเปนมาของปญหา โดยใชวิจารณญาณท่ีตองการ 

การจัดการศึกษา (สุนีย เกงกาจ, 2547, หนา 165) 

 ตาม รูปแบบดังกลาวนอกจากจะชวยสงเสริมใหผูปวยมีการนับ ถือตนเอง มีความเชื่อ

ในความสามารถของตนเองสูงข้ึน และนอกจากทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองมากข้ึนในแตละบุคคลแลว 

ยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับกลุม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกดวย 
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  จะเห็นไดวา แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ จะเปนแนวความคิดท่ีชวยใหเจาหนาท่ีในทีมสุขภาพ

มีการเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีจากผูสอนเพียงอยางเดียว เปนผูใหการสงเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาใหผูปวยไดเกิดพลังอํานาจในตนเอง ทําใหผูปวยเกิดความเชื่อม่ันในการท่ีจะดูแลตนเองได

อยางเหมาะสม 

 

2.9 กระบวนการกลุม 
   

 โดยธรรมชาติมนุษยจะอยูรวมกันเปนกลุม ไมวาในสังคมใดก็ตาม การอยูรวมกันของบุคคล

ยอมจะทําใหเกิดการแสดงปฏิกิริยาโตตอบกัน แนวความในดานกระบวนการกลุมนั้นถือวาการรวมกลุม

ของสมาชิกยอมทําใหเกิดพลังข้ึน ซ่ึงสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได ดังนั้นกระบวนการกลุม ( group 

process) จึงไดรับความสนใจจากบุคคลในวงตางๆ โดยนําไปใชในรูปแบบตางๆ เชน การจัดการเรียนการสอน 

นําไปใชในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชน เปนตน ซ่ึงการนําเอาพลังกลุมไปใชนั้นมีท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ

และไมเปนทางการ จึงทําใหนักวิชาการไดใหความหมายของกลุมไวหลายทาน ดังนี้ 

 ทิศ นา แขมมณี (2550, หนา 20) กลาววา กระบวนการกลุมเปนวิทยาการท่ีวาเรื่องความสัมพันธ

ของคน และกระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงครอบคลุมถึงองคประกอบท่ีสําคัญตางๆ เก่ียวกับ

พฤติกรรมมนุษย การแกปญหา การตัดสินใจ และการพัฒนาตนเอง 

 จากความหมายดังกลาวจึงพอสรุปไดวา กระบวนการกลุมเปนกระบวนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลภายในกลุม ทําใหสมาชิกภายในกลุมไดกระทํากิจกรรมรวมกัน เกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

และการเรียนรูจากประสบการณของสมาชิกภายในกลุมสามารถนําประโยชนท่ีเกิดข้ึนภายในกลุมนั้นมาใช

แกไข และปรับปรุงใชในชีวิตประจําวันใหเหมาะสมกับตนเองได 

 2.9.1 จุดมุงหมายของกระบวนการกลุม  

 จุดมุงหมายของกระบวนการกลุม (ทิศนา แขมมณี, 2550, หนา 20) 

      1) เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะสําคัญของกระบวนการกลุม  

         2) เพ่ือใหเขาถึงหลักและวิธีการในการทํางานกลุม 

         3) เพ่ือใหรูจักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน อันเปนแนวทางในการแกปญหาตางๆ

ของกลุม 

      4) เพ่ือใหเกิดความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน ซ่ึงจะเปนการสรางความสัมพันธอัน ดี

ในการทํางานรวมกันเปนกลุม 

          5) เพ่ือใหบุคคลไดเสริมสรางและพัฒนาสมรรถภาพของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

         6) เพ่ือใหนําเอาสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกระบวนการกลุมนํามาใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม 
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    2.9.2 ลักษณะการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม  

 การเรียนรูโดยกระบวนการกลุม ท่ีจะกอใหเกิดการเรียนรูท่ีดี ควรประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 

(ทิศนา แขมมณี, 2550, หนา 20) 

         1) สมาชิกจะมีบทบาทในการแสวงหาความรูดวยตนเอง จากการเขารวมกิจกรรม

แทนการนั่งฟงคําบรรยาย 

         2) ผูนํากลุมมีหนาท่ีคอยประสานงานและจักกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับความ ตองการ

ของสมาชิก 

         3) การเรียนรูไมไดเกิดจากผูใหความรูเพียงผูเดียว แตสมาชิกทุกคนจะเปนแหลงท่ีมาของ

ความรู โดยทุกคนจะมีสวนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดเห็นซ่ึง กันและกัน เพราะฉะนั้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู จึงมาจากเพ่ือนสมาชิกในกลุมเปนสําคัญ 

        4) การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกลุม เปนการเรียนท่ีมีความสัมพันธสอดคลองกับความ ตองการ

และประสบการณของสมาชิกในกลุม 

        5) การเรียนเกิดข้ึนได 3 ลักษณะ คือ จากตนเอง จากสมาชิก และจากกลุม 

 2.9.3 ประโยชนของกระบวนการกลุม  

 ในการดําเนินการกลุมมีสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยู 2 ประการคือ 1) ผลงานท่ีกลุม สรางออกมา  (product) 

2) กระบวนการทํางานของกลุม ( process) ในขณะดําเนินงานกลุมสมาชิกในกลุมจะเกิดปฏิสั มพันธ 

บุคคลจะมีความเจริญงอกงาม มีการรวมมือกันในการแกปญหาในสวนนี้ในเรื่องของกระบวนการกลุมถือ

เปนหัวใจสําคัญ ดังนั้นในการมองถึงประโยชนของกระบวนกลุมจะเนนอยูในขณะท่ีดําเนินงานกลุม บุคคล

ในกลุมหรือกลุมเองจะไดรับการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการไปในทางท่ีดีข้ึน  สําหรับประโยชนของ

กระบวนการกลุมมีดังตอไปนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2550, หนา 21) 

        1) ประโยชนในดานพัฒนาการ ( developmental values) ตอสมาชิกในกลุม

ในการดําเนินงานในกลุมงานหลายๆ  อยาง จะสนองความพึงพอใจของบุคคลแตกตางกันไปประโยชน

ในดานพัฒนาการท่ีจะเกิดข้ึนมีดังนี้ 

          (1) สนองความตองการพ้ืนฐานของบุคคลในดานตอไปนี้ ไดแก 

            ก. ความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ความตองการนี้จะไดรับ การตอบสนอง

อยางสําเร็จ เม่ือบุคคลนั้นเปนท่ียอมรับของกลุมวาเปนสมาชิกคนหนึ่ง ดังนั้นกลุมก็จะเปนท่ีท่ีปลอดภัยและ

อบอุนใจ เขาสามารถแสดงความรูสึกนึกคิดไดเปนอยางดี เกิดความม่ันใจในตนเอง มีชื่อเสียงเกียร ติยศ 

และเกิดคุณคาแหงตน 

            ข. ความตองการความปลอดภัย บุคคลจะอยูในกลุมอยาง มีความสุข เม่ือเขารูสึก

อบอุนใจ 

            ค. ความตองการยอมรับจากหมูคณะ บุคคลจะอยูในกลุมอยางมีความสุขตอเ ม่ือ

กลุมใหความยอมรับการเปนสมาชิก 
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            ง. การสรางพัฒนาการดานอารมณและสังคม ทําใหสมาชิกไดเรียนรูการปฏิบตัิตน

ในสังคม การควบคุมการแสดงออกทางดานอารมณ เพราะไดรับประสบการณจากสมาชิกแตล ะคน 

ซ่ึงเลือกเฉพาะการแสดงออกในทางท่ีดี 

            จ. การพัฒนาการดานทัศนคติ ความสนใจ ความสามารถ และปทัสถานทางสังคม

ในการดํารงชีวิตอยูในสังคม บุคคลจะตองมีทัศนคติท่ีดีตอบุคคลอ่ืน มีความเคารพบุคคลอ่ืนจึงจะทํา ให

อยูรวมกับกลุมได ในการทํางานกลุมซ่ึงเทากับสมาชิกไดพัฒนาความสามารถท่ีมีอยูในตัวบุคคลใหดีข้ึน 

  2) ประโยชนในดานการวินิจฉัย ( diagnostic values) ในการเขารวมกลุมจะเปด โอกาส

ใหบุคคลประเมินคาตนเองในสถานการณทางสังคมชวยในแตละคนคนพบตนเองและมีความ เขาใจ

ในตนเองดีข้ึน 

  3) ประโยชนในการบําบัด ( therapeutic values) ชวยใหบุคคลท่ีมีปญหาทางอารมณ

สามารถรูจักควบคุมอารมณ สรางความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในกลุม หรือการติดตอ กับผูอ่ืน 

มีการพัฒนานิสัยตนเอง 

 กระบวนการกลุม เปนเรื่องของการปฏิสัมพันธจากพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูรวม กัน 

การปฏิสัมพันธของกลุมจะนําไปสูการแกปญหาโดยใชอิทธิพลของกลุม (ทิศนา แขมมณี , 2550) และ

เปนการสรางประสบการณใหสมาชิกภายในกลุมเกิดความเรียนรู เกิดแนวคิดทัศนคติ และการปฏิบัติ

ดวยตนเอง 

 สําหรับนักจิตวิทยาสังคมนํากระบวนการกลุมมาใชเปนพ้ืนฐานในการสนับสนุนใหบุค คล

มีพฤติกรรมในทิศทางท่ีตองการ ซ่ึงพลังสามารถนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 3 ประการคือ 

  1)  เปนตัวกลางในการเปลี่ยนแปลง ( medium of change) หมายถึงวากลุมนั้น

เปนตัวกลางสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสมาชิก และสามารถทําใหสามารถกลุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 

  2) เปนตัวนําของการเปลี่ยนแปลง (agent of change) พฤติกรรมหลาย  ๆอยางของมนุษย

จะเปลี่ยนแปลงก็ตอเม่ือเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้น 

  3) เปนเปาหมายในการเปลี่ยนแปลง ( target of change) ถึงแมเปาหมายในการ นํา

กระบวนการกลุมเขามาประยุกตใชคือเพ่ือใหสมาชิกกลุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ตาม แตเปาหมายจริงๆ  

คือตองการใหกลุมท้ังกลุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นเอง  

 โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา การนํากระบวนการกลุมมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรม สําหรับ

ผูปวยเบาหวานนั้น มีความสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ เพราะการท่ีผูปวยเบาหวานซ่ึงมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 

เชน เปนโรคเดียวกัน มีเพศท่ีเหมือนกัน อายุใกลเคียงกันนั้น เม่ือไดมีโอกาสมาอยูรวมกัน จะทํา ใหกลุม

เกิดบรรยากาศเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธภายในกลุมเปนไปไดอยางราบรื่น และ

จะชวยใหผูปวยในกลุมเกิดพลัง มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการเรียนรูจาก ประสบการณของสมาชิก

ภายในกลุมไดมากยิ่งข้ึน 
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2.10 แนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ         
  

 การสนับสนุนทางสังคมเปนการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันภายในเครือขายทางสังคมเพ่ือใหบรรลุถึง

ความตองการของตนเองท้ังทางดานรางกายและจิตสังคม ไดมีผูใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม

แตกตางกันไป ดังนี้  

 คอบบ (Cobb, 1997; อางถึงใน ภาวนา กีรติยุตวงศ , 2547, หนา 89) กลาววา  การสนับสนุน

ทางสังคมเปนการท่ีบุคคลไดรับขอมูลท่ีทําใหบุคคลเชื่อไดวา  มีบุคคลใหความรัก  การดูแลเอาใจใส  ไดรับ

การยกยอง รวมท้ังความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคมท่ีมีการติดตอและ

ผูกพันซ่ึงกันและกัน  เฮาส  (House, J. S., 1981; อางถึงใน สุนีย  เกงกาจ , 2547, หนา 33) กลาว วา

การสนับสนุนทางสังคมเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลประกอบดวย  การสนับสนุนทางอารมณท่ีเกิดจาก

ความใกลชิดผูกพัน  การใหการดูแลและการใหความเชื่อถือไววางใจ  การสนับสนุนการคิดการตัดสินใจ  

ซ่ึงเกิดจากการยอมรับนับถือและเห็นความมีคุณคา  การใหความชวยเหลือดานตางๆ  ไดแก  คําแนะนํา

ดานขอมูล วัตถุสิ่งของ หรือบริการตางๆ  ตลอดจนการใหขอมูลยอนกลับ  และขอมูลเพ่ือการเรียนรูและ

การประเมินตนเอง 

 เพนเดอร (Pender, 1982; อางถึงใน อัญชลี แสนอวน, 2542, หนา 116) กลาววา การสนับสนุน

ทางสังคม หมายถึง  การท่ีบุคคลรูจักถึงการเปนเจาของ  การไดรับการยอมรับ  ไดรับความรัก  ความรูสึก

มีคุณคาในตนเอง  การเปนท่ีตองการของบุคคลอ่ืนโดยไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในสังคมท่ีตนอยูใน

ดานจิตอารมณวัสดุอุปกรณ ขาวสาร คําแนะนําซ่ึงจะทําใหบุคคลนั้นสามารถอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

 เชฟเฟอร  คอยน และลาซารัส  (Schaefer Coyne, & Lazarus, 1981; อางถึงใน พิไลวร รณ 

ยอดประสิทธิ์, 254 7, หนา 132) กลาววา  การสนับสนุนทางสังคม  เปนการท่ีบุคคลไดรับการชวยเหลือ

ดานอารมณ  การไดรับขอมูลขาวสาร  และดานวัตถุสิ่งของและบริการ  โดยท่ีผูรับจะไดประโยชน จาก

การชวยเหลือหรือปฏิสัมพันธนั้นสรุป  การสนับสนุนทางสังคม  มีความเก่ียวของกับการมีสัมพันธภาพท่ีดี

กับผูอ่ืน อันนํามาซ่ึงบุคคลไดรับการชวยเหลือหรือไดรับขอมูล  ซ่ึงเกิดประโยชนและชวยใหดํารงรักษาไว

ซ่ึงสุขภาพท่ีดีและมีความผาสุกทางดานจิตใจ 

 2.10.1 รูปแบบการสนับสนุนทางสังคม 

 รูปแบบของการสนับสนุนทางสังคม  เปนสิ่งท่ีแสดงถึงความชวยเหลือในดานตางๆ  ท่ีบุคคล

ตองการไดรับจากแหลงสนับสนุนทางสังคม  จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีผูแบงรูปแบบ ของ

การสนับสนุนทางสังคมไว ดังนี้ 

 คอบบ (Cobb, 1997; อางถึงใน ภาวนา กีรติยุตวงศ , 2547, หนา 126) ไดแบงการสนับสนุน

ทางสังคมไวจํานวน 3 ดาน คือ 
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   1) การสนับสนุนทางดานอารมณ (emotional support) ไดแก ขอมูลซ่ึงทําใหบุคคลรับรู

วาไดรับความรักและการดูแลเอาใจใส มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงมักจะไดรับจากความสัมพันธใกลชิด

และมีความผูกพันลึกซ้ึงตอกัน 

    2) การสนับสนุนดานการยอมรับและเห็นคุณคา  (esteem support) เปนขอมูลท่ีทําให

บุคคลรูสึกวาตนมีคุณคา ไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลในกลุมในสังคมท่ีตนเก่ียวของดวย 

  3) การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม  (network support) เปนการสนับสนุน

ท่ีทําใหบุคคลคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม มีบทบาทในการชวยเหลือกิจกรรมตาง  ๆท่ีจัดข้ึนในชุมชน 

(Jacobson, 1986; อางถึงใน พัชรี อางบุญตา, 2554,  หนา 102) แบงชนิดของการสนับสนุน ทางสังคม

เปน 3 แบบ คือ 

 (1) การสนับสนุนดานอารมณ  (emotional support) เปนพฤติกรรมการชวยเหลือ

ท่ีทําใหบุคคลเชื่อวา มีผูใหความรักดูแลและเอาใจใสและไดรับความยกยองนับถือ 

 (2) การสนับสนุนดานสติปญญา  (cognitive support) เปนการสนับสนุนดานขอมูล

ขาวสาร ความรูหรือคําแนะนํา ท่ีชวยใหบุคคลมีความเขาใจเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับตน และชวยใหสามารถ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 (3) การสนับสนุนดานสิ่งของ  (tangible support) เปนการสนับสนุนดาน การบริการ

และสิ่งของท่ีชวยใหบุคคลสามารถแกปญหาท่ีเกิดกับตนได  แบรน  และไวเบิรท  (Brandit & Weinert, 

1985; อางถึงใน ชมนาด วรรณพรศิริ, 2535, หนา 49) แบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  

5 ดาน คือ 

    ก. การสนับสนุนทางสังคม ดานความใกลชิดสนิทสนม ทําใหบุคคลเกิดความอบอุน 

    ข. การสนับสนุนทางสังคม  ดานการเปนสวนหนึ่งของ สังคม ทําใหบุคคลไดติดตอ

กับบุคคลอ่ืนในสังคม 

    ค. การสนับสนุนทางสังคม  ดานการไดรับการสงเสริม ใหมีการพัฒนา ทําใหบุคคล

ไดรับการพัฒนาดานความคิดและการตัดสินใจ 

    ง. การสนับสนุนทางสังคม ดานความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ทําใหเกิดความรูสึก

ภูมิใจในตนเอง 

    จ. การสนับสนุนทางสังคม  ดานการไดรับความชวยเหลือและแนะนําซ่ึงทํา ให

สามารถแกไขปญหาตางๆ ของตนเองได 

 เชฟเฟอร  คอยน  และลาซารัส  (Schaefer Coyne, & Lazarus, 1981; อางถึงใน พิไลวรรณ  

ยอดประสิทธิ์, 2547, หนา 58-59) แบงรูปแบบของการสนับสนุนทางสังคมไว 3 แบบ คือ 

  1) การสนับสนุนดานอารมณ (emotional support) หมายถึง ความผูกพัน ความใกลชิด 

สนิทสนม เชื่อม่ัน และความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
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  2) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (information support) หมายถึง การใหขอมูลขาวสาร

หรือการแนะนํา ซ่ึงชวยใหบุคคลแกไขปญหาและใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับพฤติกรรมและการกระทําของ

บุคคล 

   3) การสนับสนุนดานวัตถุ  สิ่งของ (tangible support) หมายถึง การใหความชวยเหลือ

ในดานสิ่งของ เงินทอง หรือบริการ 

 จากแนวคิดขางตน สรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวย การสนับสนุนทางดานอารมณ 

สังคม ดานขอมูลขาวสาร ดานวัตถุสิ่งของ จากบุคคลภายในเครือขายทางสังคมในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยได

ใชแนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมของ เชฟเฟอร คอยน และลาซารัส  (Schaefer Coyne & Lazarus, 

1981; อางถึงใน พิไลวรรณ ยอดประสิทธิ์, 2547, หนา 63) ท่ีกลาววาการสนับสนุนทางสังคม เปนการท่ีบุคคล

ไดรับความชวยเหลือดานอารมณ การไดรับขอมูลขาวสารและดานวัตถุสิ่งของหรือบริการโดยท่ีผูรับจะไดรบั

ประโยชนจากความชวยเหลือหรือปฏิสัมพันธนั้นเนื่องจากมีความครอบคลุมในดานการสนับสนุนทางสังคม

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมีแผลท่ีเทา  ซ่ึงในแตละดานสามารถอธิบายไ ด 

ดังนี้ 

   1) การสนับสนุนดานอารมณ  (emotional support) หมายถึง  ความใกลชิดสนิทสนม

ความผูกพัน ความอบอุนใจ ความเชื่อม่ันและความไววางใจซ่ึงกันและกัน การไดรับการยอมรับและรูสึกวา

ตนเองมีคุณคาจากบุคคลภายในเครือขายสังคมของตน  การสนับสนุนทางสังคมจะทําใหผูปวยเบาหวาน

ท่ีมีแผลท่ีเทา มีกําลังใจท่ีจะปฏิบัตตินตามแผนการรักษาของแพทยไดอยางถูกตองและเพ่ิมระดับความสามารถ

ในการดูแลตนอง ซ่ึงสวนหนึ่งจะไดรับจากครอบครัวเพ่ือใหผูปวยมีความรูสึกม่ันคงรูสึกถึงความเปนสวนหนึ่ง

ของครอบครัวและยังคงไดรับการยอมรับจากสมาชิกอ่ืนในครอบครัว ในบทบาทของผูวิจัย ซ่ึงอยูในฐานะของ

ผูใหบริการทางสุขภาพ  การสนับสนุนดานอารมณเปนสิ่งหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะชวยใหผูปวย

มีความรูสึกวา ตนเองไดรับความรัก  ความเอาใจใส  ไดรับความเห็นอกเห็นใจจากบุคลากร ทางการแพทย

ทําใหเกิดความรูสึกไววางใจ  ซ่ึงเปนความตองการพ้ืนฐานทางอารมณของมนุษย  เนื่องจาก อารมณ

เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอความสามารถในการเรียนรูของผูปวย  รวมท้ังชวยใหผูปวยมีความเขมแข็ง และ

เพ่ิมความอดทนตอปญหาตางๆ ไดมากข้ึน ทําใหผูปวยสามารถเผชิญปญหาไดอยางเหมาะสม 

   2) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (information support) หมายถึง การใหขอมูลขาวสาร

หรือการ แนะนํา จากบุคคลภายใน เครือขายสังคมของ ตนเองโดยขาวสารท่ีไดจะ นําไปสูการแกไขปญหา

ทางดานสุขภาพของตน  หากผูปวยไดรับขอมูลขาวสารทางสุขภาพท่ีเปนประโยชน  จะชวยเพ่ิมศักยภาพ

ในการดูแลตนเองได  ขอมูลเรื่องสุขภาพสวนใหญ  จะไดรับจากแพทยและพยาบาล  (อรุณรัตน  กาญจนะ, 

2545) ซ่ึงการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  มีจุดประสงคเพ่ือชวยใหผูปวยเกิดความคิดและเกิดทักษ ะ

ในการเผชิญปญหา  สงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง

ท่ีถูกตองและเหมาะสม 
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   3) การสนับสนุนดานวัตถุ  สิ่งของ (tangible support) หมายถึง  การใหความชวยเหลือ

ในดานสิ่งของ เงินทอง หรือการใหบริการ การดูแลชวยเหลือในการประกอบกิจกรรมตางๆ เชน  การดูแล

เม่ือเจ็บปวย  ตามความตองการของบุคคลเม่ือประสบปญหา  ผลจาการเปลี่ยนแปลงทางดานรางก าย

ท่ีเกิดจากการเกิดแผลท่ีเทาในผูปวยเบาหวานทําใหสมรรถภาพในการทํางานของรางกายลดลง มีผลกระทบ

กระเทือนตอการดํารงชีวิตประจําวัน ทําใหรายไดจากการประกอบอาชีพลดลง ผูปวยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเทา 

มีความจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่อง  ทําใหตองเสียคาใชจาย

ในการเดินทางมาทําความสะอาดแผล  การเดินทางมาพบแพทยตามนัด  สิ่งเหลานี้ทําใหผูปวยไมสามารถ

แสดงบทบาทตอครอบครัวและสังคมไดเหมือนเดิม ดังนั้นผูปวยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเทาควรไดรับการสนบัสนุน

ชวยเหลือจากครอบครัว ซ่ึงเปนบุคคลท่ีใกลชิด ในดานการเงินไดแกการใหความชวยเหลือในดานคารักษา  

พยาบาล คาใชจายในสิ่งจําเปน เชน เสื้อผา ของใช การชวยเหลือในการรับประทานยา การดูแลชวยเหลือ

แบงเบาภาระหนาท่ีการงาน  หรือกิจวัตรประจําวันตามความตองการของผูปวย  การชวยเหลือ เหลานี้

จะชวยเสริมกําลังใจใหผูปวยมารักษาตามนัดอยางสมํ่าเสมอ  การไดรับยารับประทานอยางตอเนื่อง  ทําให

ผูปวยคลายความวิตกกังวล เกิดแรงจูงใจ ใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม นําไปสูการมีพฤติกรรม

การดูแลตนเอง การดูแลเทาท่ีถูกตอง สงผลใหแผลหายเร็วข้ึน 

 

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 วราภรณ  หนุมศรี  (2549, หนา 41) ทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการดูแลตนเองในผูปวย

เบาหวานชนิดท่ี 2 ระหวางกลุมท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดีมากและกลุมท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได  

ในดานตางๆ  5 ดานไดแก  การรับประทานอาหาร  การออกกําลังกายการรับประทานยาและติดตาม

การรักษา การดูแลสุขภาพอนามัยและการดูแลเทาและการเฝาระวังและปองกันภาวะแทรกซอน กลุมตัวอยาง

เปนผูปวยเบาหวานชนิดท่ี  2 ท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวานและมาติดตามการรักษา

ท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ระหวางเดือนกุมภาพันธ -เมษายน  2549 

ทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  ในกลุมท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดีมาก  (FBS 80-120 mg/dl) 

จํานวน  87 ราย และในกลุมท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได  (FBS > 180 mg/dl) จํานวน  87 ราย 

ผลการศึกษา  พบวา กลุมตัวอยางท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดีมาก  มีระดับคะแนนการปฏิบัติ ดูแลตนเอง

โดยรวมท้ัง  5 ดาน  ดีกวากลุมตัวอยางท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาเฉพาะดานพบวา  การปฏิบัติดูแลตนเองเก่ียวกับการควบคุมอาหาร  การออก กําลังกาย 

การรับประทานยาและติดตามการรักษาและการเฝาระวังและปองกันภาวะแทรกซอน  กลุมตัวอยาง

ท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดีมาก มีคะแนนการปฏิบัติไดดีกวากลุมตัวอยางท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกๆ  ดาน  แตการดูแลสุขภาพอนามัยและการดูแลเทาท้ัง  2 กลุมตัว อยาง 

มีคะแนนการปฏิบัติดูแลตนเองไมแตกตางกัน จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูปวยเบาหวาน
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ชนิดท่ี 2 ท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดถามีการดูแลตนเองไดไมดีท้ัง ดานการควบคุมอาหาร 

การออกกําลังกายการรับประทานยาและติดตามการรักษาและการเฝาระวังและปองกันภาวะแทรกซอน 

เม่ือเทียบกับผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดีมาก  
  พรนภา ไชยอาสา (2550, หนา 69) การท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเปนปญหาสําคัญ

ของโรคเบาหวานในผูสูงอายุซ่ึงกอใหเกิดภาวะแทรกซอนและมีผลกระทบตอสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค

อาหารท่ีเหมาะสมเปนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีสามารถควบคุมระดับ น้ําตาลในเลือดได โดยปจจัยท่ีมี

อิทธิพลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือ การรับรูสมรรถนะแหงตน และการสนับสนุนทางสังคม การวิจัย

ครั้งนี้เปนวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตนและ

การสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผูสูงอายุท่ีเปนเบาหวาน กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ

ท่ีเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 จํานวน 30 รายท่ีรับการรักษาท่ีคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแมสะเรียง  

จังหวัดแมฮองสอน รวบรวมขอมูลระหวางเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2549 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2550  

คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 15 ราย

โดยมีความคลายคลงึกันในดานคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการบริโภคอาหาร คะแนนการสนับสนุน

ทางสังคมในการบริโภคอาหาร และ คะแนนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร กลุมทดลอง ไดรับโปรแกรม

การสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคม สวนกลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติ  

เครื่องมือดําเนินการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณการรับรูสมรรถนะแหงตนในการบริโภคอา หาร 

แบบสัมภาษณการสนับสนุนทางสังคมในการบริโภค อาหาร โปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตนและ

การผลการวิจัยพบวา  1) คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุท่ีเปนเบาหวานกลุมท่ีไดรับ

โปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคมสูงกวากลุมท่ีไมไดรับโปรแกรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 2) คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุท่ีเปนเบาหวานหลังไดรับ

โปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคมสูงกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.1 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางสําหรับบุคลากรดานสุขภาพในการสงเสริม

พฤติกรรมการบริโภคอาหารในผูสูงอายุท่ีเปนเบาหวานตอไป 

 ไพรัช ปญญาคง  (2550, หนา 163) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการสรางเสริมสุขภาพของ

ผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน ตําบลสันทรายหลวง  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ ( action research) โดยนําข้ันตอนขององคการแหงการเรียนรูของ Peter M. Senge 

ความรูเรื่องโรคเบาหวาน แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน แนวคิดการสรางอนาคตรวมกัน

แนวคิดการเรียนรู แบบมีสวนรวม แนวคิดอริยสัจ 4 และกระบวนการกลุม กลุมท่ีศึกษาคือเจาหนาท่ี

ผูใหบริการผูปวย ผูนําชุมชน ผูดูแล อาสาสมัครสาธารณสุขและผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซู ลิน

รวม 62 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก

การวิจัยครั้งนี้พบวา 
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  1) การสรางวิสัยทัศน โดยใชแนวคิดการสรางอนาคตรวมกัน การประเมินศักยภาพชุมชน 

พบวา เม่ือทุกคนไดมีประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทําใหเกิดความคิดเห็นรวม กัน 

อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

  2) การเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา การมีผูนํากลุม

ท่ีมีประสบการณและมีความคิดดี ชวยใหคนประสบความสําเร็จ 

  3) ความรอบรูแหงตน โดยใช แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวน รวมพบวา เม่ือไดปฏิบัติ

กิจกรรมจริงจะเกิดประสบการณ ทําใหมีความรู ความเขาใจและสามารถถายทอดใหผูอ่ืนได 

  4) แบบแผนความคิดอาน โดยใช แนวคิดการเรียนรู แบบมีสวนรวม และแนวคิด

กระบวนการกลุม พบวา การเรียนรูรวมกันแบบมีสวนรวม ทําใหเปลี่ยนทัศนคติไดและไดรับความรวมมือ

มากข้ึน 

  5) การคิดอยางเปนระบบโดยใชแนวคิดอริยสัจ 4 พบวา เม่ือทุกคนไดรวมกันวิเคราะหขอมูล

ปญหา อุปสรรค การคาดหวังและรวมกันแกไขปญหาจะทําใหเกิดความรวมมือและเสียสละ 

  กัญยา สุยะม่ัง (2551, หนา 128) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาภาวะโรคเบาหวานเปนการเจ็บปวยเรื้อรงั 

ผูปวยเบาหวานท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได จะสงผลทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา 

การออกกําลังกายเปนอีกหนึ่งวิธีในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด แตผูท่ีเปนเบาหวานมักไมคอยชอบ

การออกกําลังกาย อาจเกิดจากการขาดแรงจูงใจ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีการออกแบบ

โดยมีการสุมเขากลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม สรางเสริม

แรงจูงใจในการออกกําลังกายตอระดับน้ําตาลในเลือดของผูท่ีเปนเบาหวานชนิดท่ี 2  กลุมตัวอยาง

เปนผูท่ีเปนท่ีเขา รับการรักษาท่ีคลินิกโรคเบาหวาน แผนกผูปวยนอก  โรงพยาบาล สามเงา  จังหวัดตาก  

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.  2550 เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบั ติ

ท่ีกําหนด จํานวน 30 ราย ทําการสุมกลุมตัวอยางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 ราย เครื่องมือ

ท่ีใชในการรวบรวมขอมูลและดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบบันทึกขอมูลท่ัวไป 2) เครื่องตรวจวัด

ระดับน้ําตาลในเลือด รุน medisense optium 3) โปรแกรมสรางเสริมแรงจูงใจในการออก กําลังกาย 

4) แบบประเมินปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการออกกําลังกายประกอบ ดวยแบบวัดการรับรูความสามารถ

ในการออกกําลังกายและแบบวัดความคาดหวังในผลลัพธของการออกกําลังกาย 5) คูมือการปฏิบัติตัวและ

การออกกําลังกายสําหรับผูท่ีเปนเบาหวาน 6) แผนซีดีบันทึกประสบการณการออกกําลังกายของ ตัวแบบ

ผูท่ีเปนเบาหวาน และ 7) สมุดบันทึกการเดินออกกําลังกายของผูท่ีเปนเบาหวาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา สถิติการผลการวิเคราะหดังนี้ 

  1) ระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลองภายหลังไดรับการสรางเสริมแรงจูงใจ

ในการออกกําลังกายต่ํากวากอนไดรับโปรแกรมสรางเสริมแรงจูงใจในการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
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  2) ระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมสรางเสริมแรงจูงใจ ในการออก

กําลังกายต่ํากวาของกลุมควบคุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการสรางเสริมแรงจูงใจในการออกกําลังกายทําใหผูท่ีเบาหวานชนิดท่ี 2 

มีการเดินออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและสงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลงจึงควรนําไปใชในการปฏิบัติ  

การพยาบาลผูท่ีเบาหวานเหลานี้ตอไป 

 พัชรี อางบุญตา (2554, หนา 48) ไดศึกษาผลข องโปรแกรมสนับสนุนการจัดกา รตนเองตอ

พฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ผลการวิจัย

พบวาผลของระดับคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมท่ีไดรับ

โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองดีกวากลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ  และภายหลังไดรับโปรแกรม

ดังกลาวกลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองดีกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.1 ผลของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี  2 กลุมท่ีไดรับ

โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ํากวากลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ และภายหลังไดรับโปรแกรม

กลุมตัวอยางมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีต่ําลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.5 ผลการศึกษาครั้งนี้

แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองมีผลใหผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานมีพฤติกรรม

การจัดการตนเองเพ่ิมข้ึนและมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีต่ําลงซ่ึงพยาบาลสามารถใชโปรแกรมนี้เปนแนวทาง

ในการดูแลผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานเพ่ือใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางมีประสิทธิภาพได 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดประยุกตแนวความคิด ทรรศน ะตางๆ 

ของนักวิชาการ รวมตลอดถึงผูท่ีไดทําวิจัย อันจะเปนผลตอการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมการดูแล

ตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน ซ่ึงชี้ใหเห็นวาอัตราโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของตําบลบางแกว

มีแนวโนมวาจะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบในอนาคตได เพราะประชากรสวนใหญขาด ความรู 

ขาดความเอาใจใสรวมถึงการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไปในทางท่ีไมคอยเหมาะสมและไมถูกตอง เชน  

การรับประทานยา การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกกําลังกาย และการมาตามนัด ดังนั้น  

การท่ีจะสามารถใหประชากรมีพฤติกรรมและการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน จึงจัดการพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ในกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  และเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหวางกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมการดูแลตนเอง

กับกลุมควบคุมท่ีไดรับการรักษาพยาบาลตามปกติ เพ่ือสืบเนื่องและพัฒนาโปรแกรมในอนาคตตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง ( quasi-experimental research) แบบสองกลุมวัดกอน

และหลังการทดลอง ( the static group pretest-posttest design) มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา

เปรียบเทียบของการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ในชุมชน และท่ีมารับการตรวจรักษา ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบางแกว 

โดยวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมารับการตรวจรักษา ณ คลินิก

โรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแกว ในชวงเดือนกันยายน 2556-เดือนธันวาคม 2556 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

  1) เปนเพศหญิง 

  2) มีอายุระหวาง 35-60 ป 

  3) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ 

  4) ไมมีภาวะแทรกซอนตางๆ เชน โรคทางไต หัวใจ ความดันโลหิตสูง และไมตั้งครรภ 

  5) ไดรับการรักษาโดยการรับประทานยา 

  6) มีประวัติขาดความรวมมือในการดูแลตนเองในเรื่องการควบคุมอาหารการรับประทานยา 

การออกกําลังกาย และการมาตรวจตามนัด หรือไมใหความรวมมือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  7) อยูในเขตตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรืออําเภอใกลเคียงท่ีสามารถ

ติดตามเยี่ยมบานได  

 ผูวิจัยไดเลือกประชากรโดยคัดเลือกจากผูปวยเบาหวานท่ีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ 7  ขอ 

ดังกลาวขางตน จํานวน 60 คน จากนั้นใชวิธีการแบงกลุมแบบเทาเทียมกันโดยท้ังสองกลุมจะคัดเลือกชวง

กลุมอายุ และระดับน้ําตาลในเลือดท่ีใกลเคียงกันเพศเดียวกัน โดยท้ังสองกลุมจะแบงกลุมใหมีเพศหญิง

ในแตละกลุมเทาๆ กันจนครบ 60 คน หลังจากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนเพ่ือจับฉลากท่ีผูวิจัยจัดทํา ไว 

เพ่ือใหไดกลุมสองกลุมคือกลุมทดลองมี 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน แลวนํากลุมตัวอยางท่ีไดนํามาหา

ความเหมือนและความแตกตางกันของกลุม 
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E1                 E2 

กลุมทดลอง                  

 w w w w w w w w w w w w w w w w  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

 

  X1 

  X2 

  

H1 

   X1 

  X2 

  

H2 

   X1 

  X2 

  

H3 

   X1 

  X2 

  

H4 

 

 

 

X3 

X4 

   X3 

 

   X3 

X4 

   X3 

 

   

 

 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556  

D1                    D2                     D3                     D4 

C3                 C4 

กลุมควบคุม                  

 

ภาพ 2  แบบแผนการวิจัย 

 

 สัญลักษณท่ีใชในการทดลอง 

  E1-E2  =  การประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชนโดยใชแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมทดลอง 

 C3-C4  =  การประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองกอนและหลังจากการพบแพทยตามนัดโดยใช

แบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมควบคุม  

 X1-X4   =  เปนกิจกรรมสําหรับผูปวยเบาหวานกลุมทดลอง ซ่ึงดําเนินการติดตอกัน 1 6 สัปดาห 

โดยแตละกิจกรรมหางกันครั้งละ 2 สัปดาห 

 H1-H4  =  เปนกิจกรรมการออกติดตามเยี่ยมบานของผูปวยโรคเบาหวานหลังการเขา รวม

กิจกรรมตามโปรแกรมการดูแลตนเอง 

 D1-D4   =  การมาพบแพทยตามนัดเดือนละ 1 ครั้ง  

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย 

 3.2.1 โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก 

  X1 คือ กิจกรรมการใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน 

  X2 คือ กิจกรรมท่ีใชทักษะในการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมของผูปวยเบาหวาน  
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  X3 คือ กิจกรรมท่ีใชทักษะในการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมของผูปวยเบาหวาน  

  X4 คือ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากรทางการแพทยและผูปวย

เบาหวานเพ่ือหาทางออกในการปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับโรค 

 กิจกรรมดําเนินการตั้งแตเดือน กันยายน 255 6-เดือนธันวาคม 2556  เวลา 09.00น.-16.00 น. 

ดังนี้ 

 กิจกรรมท่ี 1 สัปดาหท่ี 1, 5, 9, 13 เวลา 08.30 น.-12.00 น. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับโรคเบาหวาน โดยนักสุขศึกษาจะเปนผูนํากลุมในการอภิปรายประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของ

กับการเกิดโรคเบาหวานใหครอบคลุมในเรื่องสาเหตุการเกิดโรค อาการ การ เกิดอาการแทรกซอน ตางๆ 

การรักษารวมท้ังปญหา อุปสรรคตางๆ ท่ีเก่ียวของในการดูแลตนเอง ซ่ึงในกระบวนการจะเนนใหผูปวย

ไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น แสดงความคิดเห็น หากเกิดปญหาจะพยายามใหผูปวยไดชวยกันแกไข

ปญหา หากเปนแนวทางท่ีถูกตอง ผูนํากลุมจะสงเสริมวิธีการแกไข ปญหา หากเปนแนวทางท่ีไมเหมาะสม 

ผูนํากลุมและผูเชี่ยวชาญจะใหขอมูลเพ่ิมเติมและใหผูปวยไดตัดสินใจกันภายในกลุม และใหผูปวย

ไดนําแนวทางแกไขปญหานั้นไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเองตอไป 

 กิจกรรมท่ี 2 สัปดาหท่ี 1, 5, 9, 13 เวลา 16.00 น.-18.00 น. เปนกิจกรรมสงเสริมการเกิดทักษะ

ในการออกกําลังกาย กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคใหผูปวยไดมีการฝกทักษะในการออกกําลังกาย กิจกรรม นี้

มีวัตถุประสงคใหผูปวยไดมีการฝกทักษะในการออกกําลังกาย โดยมีวิธีการคือ ผูนํากลุมจะสอบถาม

ความคิดเห็นของผูปวยเก่ียวกับความจําเปนของการออกกําลังกายสําหรับผูปวยเบาหวานขณะ ปวย

เปนโรคเบาหวานมีการออกกําลังกายหรือไม อยางไร พรอมท้ังใหผูปวยไดหาขอสรุปภายในกลุม วา

ควรออกกําลังกายหรือไม และจะทําอยางไร โดยกิจกรรมนี้นักกายภาพบําบัดจะเปนผูสงเสริมให ผูปวย

เบาหวานไดเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย พรอมใหขอมูลวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกตอง และ

เหมาะสมกับโรคและใหผูปวยไดทดลองฝกออกกําลังกายพรอมกัน 

 กิจกรรมท่ี 3 สัปดาหท่ี 1, 5, 9, 13 เวลา 09.00 น.-16.00 น. เปนกิจกรรมสงเสริมใหผู ปวย 

ไดเกิดทักษะในการเลือกรับประทานอาหาร ท่ีเหมาะสมกับโรค โดยมีอาหารสาธิตซ่ึงเปนอาหารพ้ืนบาน

ท่ีคนในทองถ่ินรับประทานมาแสดงใหผูปวยดู และใหตัวแทนผูปวยลองเลือกอาหารท่ีตนเอง รับประทาน

อยูเสมอโดยอาหารท่ีนํามานั้นจะมีอาหารท่ีควรรับประทานและไมควรรับประทาน ในการเลือกนั้น

ในตอนแรกจะยังไมมีการแนะนําในเรื่องอาหารท่ีเหมาะสมกับผูปวยเบาหวาน เม่ือตัวแทน ผูปวยไดเลือก

อาหารแลว จะใหผูปวยในกลุมไดแสดงความคิดเห็นวาอาหารท่ีเลือกมานั้น เหมาะสมหรือไม  นอกจากนี้

นักโภชนาการจะเปนผูใหคําแนะนําเพ่ิมเติมในการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับผูปวยเบาหวาน 

พรอมท้ังนําขอมูลการบันทึกการรับประทานใน 1 อาทิตยท่ีผูปวยบันทึกมาใหคําแนะนําเพ่ิมเติม วาผูปวย

แตละคนนั้นรับประทานเหมาะสมหรือไม 

 กิจกรรมท่ี 4 สัปดาหท่ี 1, 9 เวลา 09.00 น.-12.00 น. เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น

โดยใชผูปวยไดทบทวนแนวทางการดูแลตนเองท้ังหมดตลอดการเขารวมกิจกรรมท่ีผานมา โดยผูนํา กลุม
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จะเปดโอกาสใหผูปวยไดพูดคุยวิธีการ แนวทางการดูแลตนเองท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมวาได มี

การนําไปใชหรือไมอยางไร มีปญหาอุปสรรคอยางไร ตองการไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากกลุมผูปวย

หรือทีมบุคลาการอยางไรบาง พรอมการใหกําลังใจแกผูปวยในการท่ีจะดูแลตนเองในวิธีการท่ีเหมาะสมตอไป 

 3.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบไปดวยเครื่องมือ 3 สวน คือ 

  1) เปนแบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล ไดแก ชื่อ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 

  2) เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน โดยการสรางแบบสอบถาม

ความรูเก่ียวกับเรื่องโรคเบาหวาน จํานวน 20 ขอ โดยใชมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดยกําหนด

ระดับคะแนนของความรูเปน 2 ระดับ คือ 

           ตอบถูก ได 1 คะแนน 

         ตอบผิด ได 0 คะแนน 

   เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยความรูของผูปวยโรคเบาหวาน ดังตอไปนี้ 

             ระดับ 1 หมายถึง ได 1 คะแนนสําหรับขอท่ีตอบถูก 

           ระดับ 0 หมายถึง ได 0 คะแนนสําหรับขอท่ีตอบผิด 

  3) เปนแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน เปนแบบสัมภาษณ 

ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเองโดยจะประเมินท้ังกอนและหลังการทดลอง ประกอบไปดวย 

   (1) การปฏิบัติตัวดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม แบบสัมภาษณนี้ มี 20 ขอ 

และมีคะแนนเต็มท้ังหมด 80 คะแนน ลักษณะของขอคําถามเปนแบบประเมินคา ( rating scale) จํานวน 

20 ขอ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ จํานวนม้ือในการรับประทานอาหารใน 1 วัน และท่ีรับประทาน

อาหาร การควบคุม อาหารการปฏิบัติเม่ือหิวบอยๆ ผลไมท่ีรับประทานเปนประจํา น้ํามันท่ีใชประกอบอาหาร 

ผูประกอบอาหารขณะอยูบาน การปฏิบัติเม่ือไปงานเลี้ยงนอกบาน การดื่มขณะไปงานเลี้ยงเครื่องดื่ม

เปนประจํา การรับประทานอาหารประเภทของหวาน ของมัน อาหารท่ีมีไขมันมาก อาหารทอด อาหาร

ท่ีทําจากกะทิ การปฏิบัติดานการออกกําลังกาย การปฏิบัติตัวดวยการรับประทานยา และการมาตรวจตามนัด

โดยเกณฑการกําหนดคะแนน มีดังนี้ 

 ขอคําถามเชิงลบ 

  ปฏิบัติทุกครั้ง   1 คะแนน 

  ปฏิบัติบอยครั้ง   2 คะแนน 

  ปฏิบัติเปนบางครั้ง   3 คะแนน 

  ไมเคยปฏิบัติเลย  4 คะแนน 

 ขอคําถามเชิงบวก  

  ปฏิบัติทุกครั้ง  4 คะแนน 

  ปฏิบัติบอยครั้ง  3 คะแนน 
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  ปฏิบัติเปนบางครั้ง  2 คะแนน 

  ไมเคยปฏิบัติเลย  1 คะแนน 

 เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ดังตอไปนี้ 

    คาเฉลี่ย 3.26-4.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติทุกครั้งระดับมาก 

    คาเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติบอยครั้งระดับปานกลาง 

    คาเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติเปนบางครั้งระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.75  หมายถึง  มีพฤติกรรมการไมเคยปฏิบัติเลยระดับนอยท่ีสุด 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 
 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล ไดมีกา รศึกษาแนวคิด

จากเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังศึกษาวิธีการสรางแบบสัม ภาษณ 

เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ และสรางเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย โดยแบ งเปน 

2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 

      1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดไมพึงอินซูลิน และศึกษาปญหา

ความตองการของผูปวยรวมท้ังการวางแผนการจัดกิจกรรมรวมกันโดยวิธีการสนทนากลุมจํานวน 3 กลุมยอย 

        2) จัดประชุมครั้งท่ี 1 เพ่ือวางแผนทีมรวมทํางาน เพ่ือชี้แจงขอมูลพฤติกรรม รวมท้ังวางแผน

การจัดโปรแกรม โดยใหสอดคลองกับความตองการของผูปวย พรอมแนวทางการประเมินพฤติกรรม 

     3) จัดประชุมครั้งท่ี 2 เพ่ือเตรียมความพรอมและกําหนดบทบาทหนาท่ีของ ทีมผูรวมงาน

และซักซอมความเขาใจในรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรม 

 การสรางแบบสัมภาษณ 

 สรางแบบสัมภาษณ ใชสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองในดานการรับประทานอาหาร และ

เครื่องดื่ม การออกกําลังกาย การรับประทานยา และการมาตรวจตามนัด โดยใหตรงตามจุดประสงคของ

การวิจัย 

3.4 การตรวจหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

 3.4.1 หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ( contents 

validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดแก 

  1) แพทยหญิงศิริลักษณ ผองจิตศิริ  นายแพทยประจาํโรงพยาบาล พุทธโสธร ปฏิบัติงาน

คลินิกโรคเรื้อรังทุกจันทรท่ี 1 และ 3 ของเครือขายโรงพยาบาลสงเสริมตําบลบางแกวอําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  
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  2) ดร.วรากร เกรียงไกรศักดา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประจํา  

โรงพยาบาลพุทธโสธร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3) ดร.เดชชัย สินเจริญ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประจํา โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

  4) นางสาวธนิดา หลักทอง ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประจําโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  5) นางนงนุช คํามณี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประจําโรงพยาบาล พุทธโสธร 

อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ สรุปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากแบบสอบถามวิจัยนี้ 

มีขอคําถาม จํานวน 40 ขอ มีคา IOC ตั้งแตระดับ 0.60 ข้ึนไป จํานวน 40 ขอและมีคา IOC โดยรวมเทากับ 

0.88 มีเกณฑดังนี้ (เกษมสาหรายทิพย, 2542, หนา 194) 

  1) ใหคะแนน +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามจุดประสงค (สอดคลอง) 

  2) ใหคะแนน   0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามจุดประสงคหรือไม  

  3) ใหคะแนน  -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามจุดประสงค (ไมสอดคลอง)  

  4) เลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแตระดับ 0.60 ข้ึนไป 

 3.4.2 หาคุณภาพเครื่องมือของแบบสัมภาษณดานความรู 

  1) โดยหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยใชสูตรการหาความเชื่อม่ันของ คูรเด อร 

ริคชาคสัน (Kuder-Richardsion) ในขอคําถามดานความรู 20 ขอตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 

โดยใชสูตร KR-20 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .86 

   2) การหาคาความยากงาย  (difficulty) และคาอํานาจจําแนก (discrimination) โดยใช

สูตรอยางงายและการใชตารางสําเร็จรูป จุง เต ฟาน ( Chung-The Fan) คํานวณหาคาความยากงายและ

คาอํานาจจําแนก โดยในขอคําถามดานความรู 20 ขอตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน ของทุกคน 

ไดคาความยากงาย (p) เทากับ .68 และคาอํานาจจําแนก (r) เทากับ .76 

 3.4.3 หาความเชื่อม่ันของแบบ สัมภาษณ ดานความรูแ ละพฤติกรรมเก่ียวกับโรคเบาห วาน 

(reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงเสร็จไปทดลองใช ( try out) กับผูปวยเบาหวาน ท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีมารับบริการท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน นําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  โดยใชการวิเคราะห

หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเท่ียงของ

แบบสัมภาษณโดยรวม เทากับ 0.80 

 3.4.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับ การปรับปรุงแกไข หลังจากการหาความเชื่อม่ันแลวนําไป ให

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง กอนนําไปใช 
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลในเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

 3. 5.1 ประสานขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูลผานแพทยและ

พยาบาลผูรับผิดชอบ คลินิกพิเศษตรวจโรคเบาหวาน 

 3.5.2 จัดประชุมผูชวยวิจัย ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูล ลักษณะของขอคําถาม แบบวัดพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยเบาหวาน แบบบันทึกการรับประทานยาและการมาตามนัดโดยละเอียด 

 3. 5.3 จัดประชุมผูชวยผูวิจัยในการติดตามเยี่ยมบานเพ่ือสํารวจและรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยชี้แจง

วัตถุประสงคของการเยี่ยมบาน วิธีการใหการสนับสนุนชวยเหลือผูปวยและญาติ และการใชแบบสัมภาษณ

การสังเกตเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

   3.5.4. ประชุมกลุมผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินท่ีเปนกลุมทดลอง เพ่ือขอความรวมมือ

ในการเขารวมกิจกรรม พรอมแนะนําทีมงาน เพ่ือเปนการสรางสัมพันธภาพ และเก็บขอมูลโดยใช

แบบสัมภาษณกอนการทดลอง 

  3.5.5 กลุมทดลองดําเนินกิจกรรม จํานวน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ี 1-3 ดําเนินกิจกรรมรวมกัน

โดยแตละครั้งหางกัน 4 สัปดาห และในชวงสัปดาหท่ี 2-4, 6-8, 10-12, 14-16 เปนกิจกรรมการออกติดตาม

เยี่ยมบานของผูปวยโรคเบาหวานหลังการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการดูแลตน สวนกิจกรรม ท่ี 4 

ดําเนินกิจกรรมสัปดาหท่ี 1 และสัปดาหท่ี 9 โดยดําเนินตามแผนท่ีกําหนดไวจนครบภายใน 16 สัปดาห 

จากการสัมภาษณผูปวยโดยใชแบบสัมภาษณชุดเดิม 

 3.5.6 กลุมควบคุมมีการใชแบบสัมภาษณในการสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ

จะรับคําแนะนําตามปกติจากแพทยและพยาบาล ในการมารับบรกิารครบ 16 สัปดาห และมีการ ใช

แบบสัมภาษณในชุดเดิม 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

  

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ และใหคะแนน ลงรหัส และจัดเตรียมขอมูล 

นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปแยกวิเคราะหดังนี้  

 3.6.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ดานความรูและพฤติกรรม วิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถ่ีและหาคารอยละการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.6.2 เปรียบเทียบความรูเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ในดาน

การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการออกกําลังกาย ดานการรับประทานยา การมา ตรวจตามนัด 

กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 3.6.3 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองคะแนนการรับประทานยา การมาตร วจ

ตามนัดกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง โดยการทดสอบคาที (paired t-test) 

  3. 6.4 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง คะแนนการรับประทานยา การมา ตรวจ

ตามนัดของกลุมทดลองเทียบเคียงกับกลุมควบคุม โดยการทดสอบคาที (independent t-test) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 จากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความรูของผูปวยเบาหวานชนิดทีไมพ่ึงอินซูลินกอนและหลัง

การเขารวมโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 และเปรียบเทียบพฤติกรรม

การปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน ระหวาง กลุมทดลองและ

กลุมควบคุม ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณสวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนท่ี 2 ขอมูล

ความรูเก่ียวกับเรื่องโรคเบาหวาน สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปผลการวิจัยนําเสนอ

ตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลของ ขอมูลสวนบุคคล ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม   
     ของกลุมประชากรผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินที่มาตรวจรักษา ณ  คลินิก 
     โรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแกว อําเภอ เมืองฉะเชิงเทรา  
     จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจํานวน 60 คน 

 

ตาราง 4  รอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n = 60 คน) 

 

ลักษณะกลุมตัวอยาง 
กลุมทดลอง (n = 30) กลุมควบคุม (n = 30) 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ     

     หญิง 30 100 30 100 

อายุ     

     35-39 ป 8 26.67 7 23.33 

     40-44 ป 3 10.00 4 13.33 

     45-49 ป 6 20.00 5 16.67 

     50-54 ป 9 30.00 8 26.67 

     55-59 ป 3 10.00 4 13.33 

     59 ปข้ึนไป 1  3.33 2   6.67 
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ตาราง 4  (ตอ)  

 

ลักษณะกลุมตัวอยาง 
กลุมทดลอง (n = 30) กลุมควบคุม (n = 30) 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับการศึกษา     

     ไมไดเรียน 6 20.00 5 16.67 

     ประถมศึกษา 7 23.33 6 20.00 

     มัธยมศึกษาตน 8 26.67 7 23.33 

     มัธยมศึกษาปลาย, ปวช. 3 10.00 4 13.33 

     อนุปริญญา, ปวส. 4 13.33 5 16.67 

     ปริญญาตร ี 2 6.67 3 10.00 

อาชีพ     

     รับจางท่ัวไป 12 40.00 11 36.66 

     คาขาย 6 20.00 5 16.67 

     รับราชการ 4 13.33 5 16.67 

     เกษตรกรรม 8 26.67 9 30.00 

รายไดตอป     

     50,001-100,000 บาท 12 40.00 11 36.66 

     100,001-200,000 บาท 8 26.67 9 30.00 

     200,001-300,000 บาท 6 20.00 5 16.67 

     300,001 บาทข้ึนไป 4 13.33 5 16.67 

 

 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงท้ังหมดท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

รอยละ 100 ผูตอบแบบสอบถามกลุมทดลอง เปนผูท่ีมีอายุระหวาง  50-54 ป มากท่ีสุด คือ รอย ละ 

30.00 รองลงมา คือ อายุ 35-39 ป รอยละ 26.67 ผูตอบแบบสอบถามกลุมควบคุม เปนผูท่ีมีอายุ

ระหวาง 50-54 ป มากท่ีสุด คือ รอยละ 26.67 รองลงมาคือ อายุระหวาง 35-39 ป รอยละ  23.33 

ผูตอบแบบสอบถามกลุมทดลอง มีระดับ มัธยมศึกษาตน มากท่ีสุด คือ รอยละ 26.67 รองลงมา คือ 

ระดับประถมศึกษา  รอยละ 23.33 ผูตอบแบบสอบถามกลุมควบคุมมีระดับ มัธยมศึกษาตน มากท่ีสุด 

คือ รอยละ 23.33 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา รอยละ 20.00 ผูตอบแบบสอบถามกลุมทดลอง 

เปนผูท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป  มากท่ีสุด  คือ รอยละ 40.00 รองลงมา  คือ อาชีพ เกษตรกรรม  (ทํานา 
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ทําสวน ทําไร) รอยละ 26.67 ผูตอบแบบสอบถามกลุมควบคุม เปนผูท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป  มากท่ีสุด 

คือ รอยละ 36.66 รองลงมา  คือ อาชีพเกษตรกรรม  (ทํานา ทําสวน ทําไร) รอยละ 30.00 ผูตอบ

แบบสอบถามกลุมทดลองเปนผูมีรายไดตอป 50,001-100,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 40.00 รองลงมา 

คือ รายไดตอประหวาง 100,001-200,000 บาท รอยละ 26.67 ผูตอบแบบสอบถามกลุมควบคุม

เปนผูมีรายไดตอป 50,001-100,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 36.66 รองลงมา คือ รายไดตอประหวาง 

100,001-200,000 บาท รอยละ 30.00 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูเกี่ยวกับเร่ือง โรคเบาหวาน ระหวางกลุมทดลอง  
     และกลุมควบคุม โดยแยกเปนกอนการทดลอง และหลังการทดลอง ดังนี ้
 

ตาราง 5  ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง (n = 30) 

 

คําถาม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ถูก 

(รอยละ) 

ผิด 

(รอยละ) 

ถูก 

(รอยละ) 

ถูก 

(รอยละ) 

1. ญาติสายตรง เชน บิดา มารดา พ่ีนอง คนใดคนหนึ่ง 

    เปนเบาหวาน ผูท่ีมีโอกาสเปนเบาหวานจะไดรับ 

    ยีนสผิดปกติจากพอแม 

33.33 66.67 74.67 25.33 

2. คนปกติกอนรับประทานอาหารเชาจะมีระดับน้ําตาล 

    ในเลือด 70-110 มก./ดล. 

33.33 66.67 76.67 23.33 

3. โรคเบาหวานเปนโรคติดตอ 36.67 63.33 86.67 13.33 

4. อาการปสสาวะบอยและมาก หรือปสสาวะกลางคืน  

    3 ครั้งข้ึนไป คือผูท่ีเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน 

26.67 73.33 73.33 26.67 

5. โรคเบาหวานไมสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมไดจริง 22.00 78.00 72.00 28.00 

6. การควบคุมอาหารหวาน มัน ไมใชวิธีท่ีชวยลดปญหา 

    การเกิดโรคเบาหวาน 

30.00 70.00 66.67 33.33 

7. การผอนคลายความเครียด เปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหเกิด 

    โรคเบาหวาน 

23.33 76.67 63.33 36.67 

8. การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน   

   การไมสูบบุหรี่ ไมใชวิธีท่ีชวยลดปญหาการเกิดโรคเบาหวาน 

33.33 66.67 86.67 13.33 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

คําถาม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ถูก 

(รอยละ) 

ผิด 

(รอยละ) 

ถูก 

 (รอยละ) 

ผิด 

(รอยละ) 

9. การเลือกรับประทานอาหารมีความสําคัญอยางมาก 

    ในการปองกันโรคเบาหวาน 

26.67 73.33 76.67 23.33 

10. โรคเบาหวานมักพบในคนท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐานหรืออวน 43.33 56.67 70.00 30.00 

11. เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน อาการมักคอยเปนคอยไป 

     เรื้อรัง 

56.67 43.33 80.00 20.00 

12. เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน เปนเบาหวานชนิด 

     ท่ีพบเห็นกันเปนสวนใหญ ซ่ึงมักจะมีความรุนแรงมาก  

23.33 76.67 83.33 16.67 

13. เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน มักมีรูปรางอวน อาจพบ 

     อาการชาตามมือและเทา ความดันโลหิตสูง ตอกระจก  

     หรือภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ 

36.67 63.33 73.33 26.67 

14. อาการแทรกซอน มักจะเกิดเม่ือเปนเบาหวานมานาน    

     โดยไมไดรับการรักษาอยางจริงจัง หรือปลอยปละละเลย 

43.33 56.67 70.00 30.00 

15. เบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีตองรักษาติดตอกันเปนเวลานาน 

     หรือตลอดชีวิต ซ่ึงหากไดรับการรักษาอยางจริงจัง  

     อาจมีชีวิตเหมือนคนปกติได 

23.33 76.67 66.67 33.33 

16. การควบคุมอาหาร การลดน้ําหนัก และการออกกําลังกาย  

     ไมมีความสําคัญตอการรักษาเบาหวาน 

30.00 70.00 83.33 16.67 

17. ผูปวยอยาซ้ือยาชุดกินเอง เพราะยาบางอยาง 

     อาจเพ่ิมน้ําตาลในเลือดได 

20.00 80.00 76.67 23.33 

18. ผูปวยควรเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดมิเชนนั้นอาจทําให 

     ผนังหลอดเลือดแดงแข็งเร็วข้ึน ซ่ึงเปนตนเหตุของ 

     โรคแทรกซอนตางๆ ได 

26.67 73.33 96.67 3.33 

19. ผูปวยบางครั้งอาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา  

     ควรพกน้ําตาลหรือของหวานติดตัวประจํา ถาเริ่มรูสึก 

     มีอาการดังกลาวใหผูปวยรีบกินน้ําตาลหรือของหวาน  

     จะชวยใหหายเปนปลิดท้ิงทันที 

26.67 73.33 76.67 23.33 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

คําถาม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ถูก 

(รอยละ) 

ผิด 

(รอยละ) 

ถูก 

(รอยละ) 

ผิด 

(รอยละ) 

20. ผูปวยควรหม่ันดูแลรักษาเทาเปนพิเศษ ระวัง 

     อยาใหเกิดบาดแผลหรือการอักเสบ ซ่ึงอาจลุกลาม 

     จนกลายเปนแผลเนาจนตองตัดนิ้วหรือขาท้ิง 

43.33 56.67 70.00 30.00 

 

 จากตาราง 5 พบวา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม

การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมทดลอง มีระดับความรูเพ่ิมข้ึนหลังจากการใหความรู 

 

ตาราง 6  ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง (n = 30) 

 

คําถาม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ถูก 

(รอยละ) 

ผิด 

(รอยละ) 

ถูก 

(รอยละ) 

ถูก 

 (รอยละ) 

1. ญาติสายตรง เชน บิดา มารดา พ่ีนอง คนใดคนหนึ่ง 

    เปนเบาหวาน ผูท่ีมีโอกาสเปนเบาหวานจะไดรับ 

    ยีนสผิดปกติจากพอแม 

49.34 30.66 56.00 44.00 

2. คนปกติกอนรับประทานอาหารเชาจะมีระดับน้ําตาล 

    ในเลือด 70-110 มก./ดล. 

46.67 43.33 45.67 44.33 

3. โรคเบาหวานเปนโรคติดตอ  44.67 55.33 56.67 43.33 

4. อาการปสสาวะบอยและมาก หรือปสสาวะกลางคืน  

    3 ครั้งข้ึนไป คือผูท่ีเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน  

38.00 64.00 41.25 58.75 

5. โรคเบาหวานไมสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมไดจริง  53.33 46.67 54.33 45.67 

6. การควบคุมอาหารหวาน มัน ไมใชวิธีท่ีชวยลดปญหา 

   การเกิดโรคเบาหวาน  

51.33 48.67 50.33 26.67 

7. การผอนคลายความเครียด เปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหเกิด 

    โรคเบาหวาน  

48.00 32.00 51.00 49.00 
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ตาราง 6  (ตอ) 

 

คําถาม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ถูก 

(รอยละ) 

ผิด 

(รอยละ) 

ถูก 

(รอยละ) 

ถูก 

 (รอยละ) 

8. การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมี 

    ประโยชน การไมสูบบุหรี่ ไมใชวิธีท่ีชวยลดปญหา 

   การเกิดโรคเบาหวาน  

39.00 61.00 46.00 54.00 

9. การเลือกรับประทานอาหารมีความสําคัญอยางมาก 

    ในการปองกันโรคเบาหวาน  

66.67 23.33 69.67 30.33 

10. โรคเบาหวานมักพบในคนท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน 

     หรืออวน  

51.33 48.67 56.33 43.67 

11. เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน อาการมักคอยเปน 

     คอยไป เรื้อรัง  

65.67 34.33 66.67 33.33 

12. เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน เปนเบาหวานชนิด 

     ท่ีพบเห็นกันเปนสวนใหญ ซ่ึงมักจะมีความรุนแรงมาก  

48.00 52.00 53.24 46.76 

13. เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน มักมีรูปรางอวน  

     อาจพบอาการชาตามมือและเทา ความดันโลหิตสูง  

     ตอกระจก หรือภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ  

46.67 53.33 53.67 46.33 

14. อาการแทรกซอน มักจะเกิดเม่ือเปนเบาหวานมานาน  

     โดยไมไดรับการรักษาอยางจริงจัง หรือปลอยปละ 

     ละเลย  

55.67 44.33 59.67 40.33 

15. เบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีตองรักษาติดตอกัน 

     เปนเวลานานหรือตลอดชีวิต ซ่ึงหากไดรับการรักษา 

     อยางจริงจัง อาจมีชีวิตเหมือนคนปกติได  

53.33 46.67 65.33 34.67 

16. การควบคุมอาหาร การลดน้ําหนัก และ 

      การออกกําลังกาย ไมมีความสําคัญตอการรักษา 

      เบาหวาน  

44.33 55.67 50.33 49.67 

17. ผูปวยอยาซ้ือยาชุดกินเอง เพราะยาบางอยาง 

     อาจเพ่ิมน้ําตาลในเลือดได  

35.67 64.33 56.67 43.33 
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ตาราง 6  (ตอ) 

 

คําถาม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ถูก 

(รอยละ) 

ผิด 

(รอยละ) 

ถูก 

(รอยละ) 

ถูก 

 (รอยละ) 

18. ผูปวยควรเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด มิเชนนั้น  

     อาจทําใหผนังหลอดเลือดแดงแข็งเร็วข้ึน  

     ซ่ึงเปนตนเหตุของโรคแทรกซอนตางๆ ได  

53.33 46.67 64.33 35.67 

19. ผูปวยบางครั้งอาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 

     ควรพกน้ําตาลหรือของหวานติดตัวประจํา  

     ถาเริ่มรูสึกมีอาการดังกลาวใหผูปวยรีบกินน้ําตาล 

     หรือของหวาน จะชวยใหหายเปนปลิดท้ิงทันที  

43.33 56.67 52.33 47.67 

20. ผูปวยควรหม่ันดูแลรักษาเทาเปนพิเศษ ระวัง 

     อยาใหเกิดบาดแผลหรือการอักเสบ ซ่ึงอาจลุกลาม 

     จนกลายเปนแผลเนาจนตองตัดนิ้วหรือขาท้ิง  

56.67 43.33 67.67 32.33 

 

 จากตาราง 6 พบวาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม

การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมควบคุม มีระดับความรูท่ีไมแตกตางกัน 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับเร่ืองโรคเบาหวาน ระหวางกลุม ทดลอง 
     และกลุมควบคุม โดยแยกเปนกอนการทดลอง และหลังการทดลอง ดังนี ้
 

ตาราง 7  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  

             ในชุมชน กลุมทดลอง 

 

พฤติกรรม 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  S.D.  ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. โดยปกติใน 1 วัน ทานรับประทานอาหาร    2.83   0.53  ปานกลาง   3.13   0.62     ปานกลาง 

   วันละ 3 ม้ือและรับประทานอาหารวาง  

   ระหวางม้ือ รวมท้ังของจุบจิบ 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

พฤติกรรม 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  S.D.    ระดับ X  S.D. ระดับ 

2. ทานเลือกรับประทานอาหารท่ีมีผักมาก         

    ลดอาหารประเภทแปงและไขมันใหนอยลง 

2.76 0.43 ปานกลาง 3.20 0.40 ปานกลาง 

3. เม่ือทานหิวบอยๆ ทานจะรับประทาน 

   อาหารระหวางม้ือ แตปริมาณอาหาร 

   ท่ีรับประทานแตละม้ือคงเดิม 

3.10 0.54 ปานกลาง 3.20 0.67 มาก 

4. ผลไมท่ีทานรับประทานประจําเปนผลไม 

   ท่ีหวานจัดเชน มะมวงสุก ทุเรียนเงาะ  

   ลําไย ฯลฯ 

3.10 0.84 ปานกลาง 3.50 0.50 มาก 

5. โดยปกติครอบครัวทานใชน้ํามันพืช 

    ในการประกอบอาหาร 

3.26 0.69 มาก 3.50 0.50 มาก 

6. เม่ือทานไปงานเลี้ยงนอกบาน 

   ทานจะรับประทานอาหารทุกชนิด 

   โดยไมจํากัดจํานวน และชนิด 

2.80 0.40 ปานกลาง 3.33 0.54 มาก 

7. โดยปกติทานดื่มเครื่องดื่ม เชน น้ําหวาน 

    น้ําผลไมกระปอง และน้ําอัดลมทุกชนดิกลาง 

2.76 0.56 ปานกลาง 3.30 0.59 มาก 

8. ทานดื่มเหลา เบียร เหลาดองยา  

    เม่ือเกิดความรูสึกเครียดๆ กลาง 

2.90 0.54 ปานกลาง 3.33 0.60 มาก 

9. เม่ือทานหิวหลังจากอาหารม้ือหลัก 

   ทานจะรับประทานของหวาน เชน  

   ทองหยิบทองหยอด ลอดชองน้ํากะทิ  

   ขนมชั้น และขาวมันหนาตางๆ 

2.76 0.50 ปานกลาง 3.10 0.54 มาก 

10. ทานงดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล            2.73 0.52 ปานกลาง 3.26 0.46 ปานกลาง 

11. ทานเลือกรับประทาน เชน ปลาทองโก       

     แคบหมู หนังไกทอด กลวยทอด นานๆ ครัง้                            

2.60 0.49 ปานกลาง 3.26 0.58 ปานกลาง 

12. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะหางานอดิเรก      

     มากทํา เชน การออกกําลังกาย และ 

     ไปเท่ียวกับครอบครัว 

2.73 0.44 ปานกลาง 3.10 0.54 ปานกลาง 
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 ตาราง 7  (ตอ) 

 

พฤติกรรม 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  S.D.    ระดับ X  S.D. ระดับ 

13. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะสูบบุหรี่วันละ 

     หลายสิบมวนแทนการออกกําลังกาย 

2.73 0.44 ปานกลาง 3.10 0.54 ปานกลาง 

14. ทานคิดวาการทํางาน คือ การไดออก          

     กําลังกายแลวกลาง 

2.86 0.34 ปานกลาง 3.40 0.49 มาก 

15. ทานออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ    

     30 นาที 

2.96 0.76 ปานกลาง 3.26 0.44 มาก 

16. ทานเคยลดหรือเพ่ิมยารักษาเบาหวานเอง       2.80 0.40 ปานกลาง 3.26 0.44 มาก 

17. ทานรับประทานยาตามท่ีแพทยสั่ง 

     ทุกประการ และทําตามคําแนะนําของ 

     แพทยผูตรวจรกัษา 

2.76 0.43 ปานกลาง 3.20 0.40 ปานกลาง 

18. ทานเคยหยุดรับประทานยาเบาหวาน           2.83 0.37 ปานกลาง 3.30 0.46 มาก 

19. เม่ือทานมีอาการผิดปกติ ทานจะมาพบ 

     แพทยทุกครั้ง โดยจะไมรอใหถึงวันนัด 

2.70 0.46 ปานกลาง 3.20 0.61 ปานกลาง 

20. ทานมาพบแพทยตามนัดทุกเดือน และ        

     ไมขาดยา 

3.00 0.37 ปานกลาง 3.30 0.46 มาก 

พฤติกรรมรวม 2.84 0.50 ปานกลาง 3.27 0.51 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบวา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมกอน และหลังการเขารวม

โปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ของกลุมทดลอง พบวามีคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรม

ไปในทางท่ีดีข้ึน โดยคาคะแนนเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมกอนการเขารวมโปรแกรมเทากับ 2.84 

ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และหลังจากการเขารวมโปรแกรมพบวาคาคะแนนเฉลี่ยของระดับ พฤติกรรม

เทากับ 3.27 ซ่ึงอยูในระดับมาก  
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ตาราง 8  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  

             ในชุมชน กลุมควบคุม 

 

พฤติกรรม 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  S.D.    ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. โดยปกติใน 1 วัน ทานรับประทานอาหาร   

    วันละ 3 ม้ือและรับประทานอาหารวาง  

    ระหวางม้ือ รวมท้ังของจุบจิบ 

2.86    0.50    ปานกลาง    2.86    0.57     ปานกลาง 

2. ทานเลือกรับประทานอาหารท่ีมีผักมาก      

    ลดอาหารประเภทแปงและไขมันใหนอยลง               

2.80    0.40    ปานกลาง    2.83    0.53     ปานกลาง 

3. เม่ือทานหิวบอยๆ ทานจะรับประทาน      

   อาหารระหวางม้ือ แตปริมาณอาหาร 

   ท่ีรับประทานแตละม้ือคงเดิม 

3.16    0.59    ปานกลาง    3.20    0.61        มาก 

4. ผลไมท่ีทานรับประทานประจําเปนผลไม 

   ท่ีหวานจัดเชน มะมวงสุก ทุเรียน เงาะ  

   ลําไย ฯลฯ 

3.16    0.79    ปานกลาง    3.06    0.86     ปานกลาง 

5. โดยปกติครอบครัวทานใชน้ํามันพืช           

    ในการประกอบอาหาร 

3.33    0.60            นอย 3.30     0.70           มาก 

6. เม่ือทานไปงานเลี้ยงนอกบาน                 

   ทานจะรับประทานอาหารทุกชนิด 

   โดยไมจํากัดจํานวน และชนิด 

2.86    0.34    ปานกลาง    2.93    0.52     ปานกลาง 

7. โดยปกติทานดื่มเครื่องดื่ม เชน น้ําหวาน     

    น้ําผลไมกระปอง และน้ําอัดลมทุกชนิด  

2.86    0.50    ปานกลาง    2.86    0.68     ปานกลาง 

8. ทานดื่มเหลา เบียร เหลาดองยา              

    เม่ือเกิดความรูสึกเครียดๆ 

2.93    0.52    ปานกลาง    3.00    0.64     ปานกลาง 

9. เม่ือทานหิวหลังจากอาหารม้ือหลัก 

   ทานจะรับประทานของหวาน เชน  

   ทองหยิบ ทองหยอด ลอดชองน้ํากะทิ  

   ขนมชั้น และขาวมันหนาตางๆ 

2.83    0.46    ปานกลาง    2.86    0.62     ปานกลาง 

10. ทานงดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล            2.76     0.50      ปานกลาง     2.83    0.64    ปานกลาง 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  S.D.    ระดับ X  S.D. ระดับ 

11. ทานเลือกรับประทาน เชน ปลาทองโก        

     แคบหมู หนังไกทอด กลวยทอด  

     นานๆ ครั้ง    

2.66     0.47      ปานกลาง     2.70    0.65    ปานกลาง 

12. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะหางานอดิเรก      

     มากทํา เชน การออกกําลังกาย และ 

     ไปเท่ียวกับครอบครัว 

2.76    0.43      ปานกลาง     2.83   0.59    ปานกลาง 

13. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะสูบบุหรี่วันละ 

     หลายสิบมวนแทนการออกกําลังกาย 

2.76     0.43      ปานกลาง    2.83    0.59    ปานกลาง 

14. ทานคิดวาการทํางาน คือ การไดออก         

     กําลังกายแลวกลาง 

3.13     0.77      ปานกลาง    3.30    0.74      มาก 

15. ทานออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ   

     30 นาที 

2.83     0.37       ปานกลาง    2.86    0.50    ปานกลาง   

16. ทานเคยลดหรือเพ่ิมยารักษาเบาหวานเอง     2.83     0.37      ปานกลาง     2.86    0.50    ปานกลาง   

17. ทานรับประทานยาตามท่ีแพทยสั่ง 

     ทุกประการ และทําตามคําแนะนําของ 

     แพทยผูตรวจรักษา 

2.80     0.40      ปานกลาง     2.90    0.48    ปานกลาง 

18. ทานเคยหยุดรับประทานยาเบาหวาน          2.86     0.34      ปานกลาง     2.93    0.44    ปานกลาง 

19. เม่ือทานมีอาการผิดปกติ ทานจะมาพบ       

     แพทยทุกครั้ง โดยจะไมรอใหถึงวันนัด 

2.76     0.43      ปานกลาง     2.83    0.53    ปานกลาง         

20. ทานมาพบแพทยตามนัดทุกเดือน และ       

     ไมขาดยา  

3.03 0.41 ปานกลาง 3.06 0.44 ปานกลาง 

พฤติกรรมรวม 2.89 0.48 ปานกลาง 2.94 0.59 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 8 พบวา การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมกอนและหลังการเขารวม

โปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ของกลุมควบคุม พบวาพบวามีคาเฉลี่ยระดับ

พฤติกรรมไมแตกตางกัน โดยคาคะแนนเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมกอนการเขารวมโปรแกรมเทากับ 

2.89 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และหลังจากการเขารวมโปรแกรมพบวาคาคะแนนเฉลี่ยของระดับ

พฤติกรรมเทากับ 2.94 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง  
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4.4 การเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับเร่ืองโรคเบาหวาน ระหวางกลุมทดลองแล ะ 
     กลุมควบคุม โดยแยกเปนกอนการทดลอง และหลังการทดลอง การเขารว ม 
     โปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน  
 

 การเปรียบเทียบ ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการดูแล

ตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ของกลุมทดลอง 

 

ตาราง 9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมในกลุมทดลอง 

 

ความรู (โดยรวม) n X  S.D.  t p-value 

กอนการทดลอง 30 12.67 4.78  6.78 0.002* 

หลังการทดลอง 30 17.63 3.46    

* p < 0.05 

     

 จากตาราง 9 พบวาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม

การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 โดยกอนเขารวมโปรแกรม ผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรู เทากับ 12.67 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูหลังการเขารวมโปรแกรม พบวา มีคะแนนเฉลี่ยของความรู

เพ่ิมมากข้ึน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.63 

 

ตาราง 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูหลังการเขารวมโปรแกรมระหวางกลุมทดลอง และ 

              กลุมควบคุม 

 

ความรู (โดยรวม) 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

t p-value 
X  S.D. X  S.D. 

หลังการทดลอง 17.63 3.46 13.95 2.16 5.41 0.134 

*p < .05 

 จากตาราง 10 พบวา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

หลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเอง  พบวาผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนความรูดีกวากลุม ควบคุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบวาผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรูเปน 17.63 

และผูปวยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 13.95  
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4.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม  
     การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน 

      

ตาราง 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองในแตละดานของผูปวยกลุมทดลอง  

              กอนและหลังการทดลอง 

 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง n X  S.D. t p 

การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม      

          กอนการทดลอง 30 31.14 3.26 
16.22 0.004* 

          หลังการทดลอง 30 40.27 2.01 

การออกกําลังกาย      

          กอนการทดลอง 30 10.40 1.58 
14.95 0.001* 

          หลังการทดลอง 30 14.43 0.96 

การรับประทานยา      

          กอนการทดลอง 30 7.50 1.59 
11.37 0.001* 

          หลังการทดลอง 30  10.33 0.80 

การมาตามนัด      

          กอนการทดลอง 30 5.63 0.89 
8.63 0.002* 

          หลังการทดลอง 30 6.97 1.18 

*p < .05 

 

 จากตาราง 11 พบวา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองในแตละดาน 

ของผูปวยโรคเบาหวานกลุมทดลอง กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวย

เบาหวานชนิดท่ี 2 พบวาผูปวยกลุมทดลองมีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองดีข้ึนกวากอนการทดลอง 

ในดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการออกกําลังกาย การรับประทานยา และการมาตรวจ

ตามนัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยภายหลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมข้ึนกวา

กอนการเขารวมโปรแกรม ในดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม จาก 31.14 เปน  40.27

ดานการออกกําลังกายจาก 10.40 เปน 14.43 ดานการรับประทานยา จาก 7.50 เปน 10.33 และ

การมาตามนัด จาก 5.63 เปน 6.97 
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ตาราง 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองในแตละดานของผูปวยกลุมทดลอง   

              (n = 30) และกลุมควบคุม (n = 30) ภายหลังการทดลอง 

 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง (โดยรวม) 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม       

          หลังการทดลอง 40.27 2.01 32.57 5.54 17.01 0.003* 

การออกกําลังกาย       

          หลังการทดลอง 14.43 0.96 11.07 2.10 15.23 0.001* 

การรับประทานยา       

          หลังการทดลอง  10.33 0.80  10.00 1.95 15.08 0.002* 

การมาตามนัด       

          หลังการทดลอง 6.97 1.18 6.20 0.33 11.00 0.001* 

*p < .05 

 

 จากตาราง 12 พบวา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองในแตละดาน 

ของผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเอง พบวาผูปวยกลุมทดลอง

มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกวากลุมควบคุมในดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ ม 

การออกกําลังกาย และการรับประทานยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับการมาตรวจ

ตามนัดพบวาไมแตกตางกัน  

 

 4.5.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแล ตนเองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน 

 

ตาราง 13  เปรียบเทียบคะแนน เฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมทดลองกอนและ  

              หลังการทดลอง 

 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง (โดยรวม) n X  S.D. t p 

กอนการทดลอง 30 45.93 4.71 
12.54 0.001* 

หลังการทดลอง 30 62.15 3.42 

*p < .05 
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 จากตาราง 13 พบวา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคเบาหวานกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

ในกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดยกอนเขารวมโปรแก รม 

ผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเอง เทากับ 45.93 เม่ือเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังการเขารวมโปรแกรม พบวา มีคะแนนเฉลี่ยของ

พฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมมากข้ึน เทากับ 62.15 

 

ตาราง 14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยกลุมทดลองและ  

              กลุมควบคุม ภายหลังการทดลอง 

 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

(โดยรวม) 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
t p 

X  S.D. X  S.D. 

หลังการทดลอง 62.15 3.42 41.01 7.63 16.57 0.003* 

*p < .05 

 

 จากตาราง 14 พบวา การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

กลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเอง พบวาผูปวยกลุมทดลองมีคะแนน

พฤติกรรมการดูแลตนเองดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบวา ผูปวย

กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองเปน 62.15 ผูปวยกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 

41.01 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 มีผลตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค

เพ่ือเปรียบเทียบ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ชนิดไมพ่ึงอินซูลิน กอน และ

หลังการเขารวมโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2  โดยกลุมประชาก ร

เปนผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินท่ีมาตรวจรักษา ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาล สงเสริม

สุขภาพตําบลบางแกว อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจํานวน 60 คน แบงออกเปน

กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  

คํานวณหาคารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตาง ของ

คะแนนเฉลี่ยโดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในกลุมทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 

.05 โดยกอนเขารวมโปรแกรม ผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรู นอยกวาคาคะแนนเฉลี่ย

ของความรูหลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2  

 5.1.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการเขารวม

โปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา ผูปวยในกลุมทดลองมีคะแนน ความรู

ดีกวากลุมควบคุม และเม่ือทดสอบหาความแตกตางของคะแนนความรูระหวางผูปวยในกลุมท้ัง สอง 

พบวา ผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนความรูดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

แสดงวาการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 มีผลตอความรูของ ผูปวย

เบาหวาน 
 5.1.3 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ภายในกลุมทดลอง กอนและ

หลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา กลุมทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองในแตละดาน คือ 

การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกกําลังกาย การรับประทานยา และการ มาตรวจตามนัด

ดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 5.1.4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหวางกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมหลังการทดลองพบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแล

ตนเองโดยรวม และในแตละดาน คือ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกกําลังกา ย 

การรับประทานยาของกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ดานการมาตรวจตามนัด พบวา ไมมีความแตกตาง 

 นอกจาก ผลการวิจัยดังกลาวในการศึกษาครั้งนี้ พบวา การท่ีผูปวยกลุมทดลองไดเขา รวม

โปรแกรมการการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ทําใหผูปวยเกิดความเปนกันเองกับ

ทีมบุคลากรทางดานสาธารณสุข ซ่ึงเปนผลจากการเขารวมกิจกรรม ผูปวยไดมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และไดสอบถามปญหา ขอสงสัยตางๆ เม่ือผูปวยไดรับการชวยเหลือตามปญหา และ

ความตองการพรอมกับไดกําลังใจจากทีมบุคลากร จึงทําใหผูปวยไดใหความรวมมือในการท่ีจะปฏิบัติ

ตามแนวทางการรักษาของแพทยควบคูไปกับการดูแลตนเอง ประกอบกับการสงเสริมใหญา ติหรือ

ผูดูแลผูปวยไดเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดูแลผูปวย โดยทีมบุคลากรไดมีโอกาสไปติดตาม

เยี่ยมบาน ทําใหญาติ ผูดูแลผูปวย และผูปวยมีความม่ันใจท่ีจะดูแลตนเองมากยิ่งข้ึน 

 

5.2 อภิปรายผล 
  

 จากผลการศึกษา การเขารวมโปรแกรมการการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 

ท่ีมาตรวจรักษา ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแกว อําเภอ เมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา อภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

 5.2.1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการเขารวม

โปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบวา  ภายหลัง

การเขารวมโปรแกรม พบวา ผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรูเปน 17.63 ผูปวยกลุมควบคุม

มีคะแนนเฉลี่ย 13.95 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนความรูระหวางกอนและหลังการทดลอง  พบวา 

ผูปวยในกลุมทดลองมีคะแนนความรูดีกวากลุมควบคุม และเม่ือทดสอบหาความแตกตางของคะแนน

ความรูระหวางผูปวยในกลุมท้ังสอง พบวา ผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนความรูดีกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

มีผลตอความรูของผูปวยเบาหวาน 

 5.2.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองในแตละดานของผูปว ย

กลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 

พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนกวากลุมควบคุมทุกดาน และเม่ือเปรียบเทียบคะแนน

พฤติกรรมการดูแลตนเองในแตละดานของผูปวยท้ังสองกลุมหลังการเขารวมโปรแกรม พบวา ผูปวย
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กลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกวากลุมควบคุมในดานการรับประทานอาหาร และ

เครื่องดื่ม การออกกําลังกาย และการรับประทานยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับ

การมาตรวจตามนัดพบวาไมแตกตางกัน ซ่ึงโปรแกรมนั้นประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีสงเสริมการใหเกิด

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเกิดโรคเบาหวาน เปนการเพ่ิมและพัฒนาความรูของผูปวย ซ่ึงความรู

เปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการท่ีจะสงเสริมการแสดงพฤติกรรมและความรูเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีกอใหเกิด

การแสดงพฤติกรรม 

 ดังนั้น การท่ีผูปวยกลุมทดลองไดรับขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคเบาหวาน และแนวทา ง

การดูแลตนเอง จึงเปนสิ่งหนึ่งท่ีทําใหผูปวยเกิดความม่ันใจ มีความเขาใจและไดรับทราบ แนวทาง 

การปฏิบัติตนท่ีถูกตองมากข้ึน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมนั้นไดมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คือ โภชนาการ 

นักกายภาพบําบัด เภสัชกร ไดมีสวนรวมในการพูดชักจูงและใหขอมูลท่ีสําคัญในการ สงเสริมใหผูปวย

ไดดูแลตนเองไดถูกตองเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการท่ีผูเชี่ยวชาญแตละดานเปนผูใหขอมูลแกผูปวย

จะทําใหผูปวยเกิดความศรัทธาและมีความเชื่อถือและการพูดชักจูงนี้จะเปนการเพ่ิมกําลังใจ

เพ่ิมความเชื่อม่ันใหกับผูปวย เพ่ือใหเกิดความพยายามในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทาง

ท่ีพึงประสงค การเพ่ิมกําลังใจและเพ่ิมความสามารถในการดูแลตนเองเปนหัวใจสําคัญในการ รักษา

และควบคุมโรคเบาหวาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อลิซาเบธ ( Elizabeth, 1971; อางถึงใน สุรีย 

จันทรโมลี, 2548, หนา 144) ไดกลาวไววา จุดมุงหมายของการรักษาโรคเบาหวานท่ีสําคัญประการหนึ่ง 

คือ การชวยเหลือใหผูปวยมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเองใหมากท่ีสุด โดยเจาหนาท่ี

ผูใหบริการผูปวยตองใหความรูเรื่องโรคเบาหวานแกผูปวย และเจาหนาท่ีจะตองเปนผูปรึกษา ท่ีดี

แกผูปวยดวยในการจัดกิจกรรมโดยนํารูปแบบของกระบวนการกลุมมาใช มีสวนทําใหผูปวย

เกิดความรูสึกเปนตัวของตัวเอง มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน การเปดโอกาสใหผูปวยไดพูดคุย

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนการชวยใหผูปวยไดเกิดการเรียนรู สามารถ

นําขอคิดเห็นของผูปวยภายในกลุมไปใชในชีวิตประจําวันไดงาย เนื่องจากผูปวยเปนผูปวยโรคเดียวกัน 

มีลักษณะความเปนอยูท่ีคลายคลึงกัน มา พูดคุยและใหคําปรึกษาซ่ึงกันและ กัน คําพูดและคําแนะนํา

จะงายตอการเขาใจ และนําไปปฏิบัติได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ คอนต ิและคนอ่ืน  ๆ(Conte & et al., 

1974, p. 912; อางถึงใน อาภาพร เผาวัฒนา , 2547, หนา 158) ท่ีกลาววา การแนะนําท่ีไดผลดี คือ

การใหผูปวยสอนกันเอง และการเขารวมกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเองยังเปดโอกาสใหผูปวย

มีความกลาในการแสดงความคิดเห็น การท่ีผูปวยในกลุมมีสวนรวมในการเรียนรูโดยตรง และไดรับ

ขอมูลยอนกลับเชนนีจ้ะชวยสงเสริมใหผูปวยมีความเขาใจเก่ียวกับภาวะของโรค และมองเห็นความสําคัญ

และความจําเปนท่ีจะตองดูแลตนเองไดยิ่งข้ึน 

 นอกจากนี้ในการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของ ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ทําใหผูปวย

ไดมีโอกาสในการฝกทักษะท่ีจําเปนในการดูแลตนเองท้ังการฝกทักษะในการออกกําลังกายโดยการให
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ผูปวยไดทดลองออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับตนเองและเปนทาท่ีงายตอการปฏิบัติ และในการเขารวม

กิจกรรมไดใหผูปวยไดมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในกลุมวาควรจะออกกําลังกายหรือไมอ ยางไร 

ซ่ึงเปนการ สงเสริมใหผูปวยไดเกิดพลัง เกิด ความเชื่อม่ันและสามารถตัดสินใจในการเลือกแนว ทาง 

การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับตนเองได และการรวมกิจกรรมสงเสริมการเกิดทักษะใน การเลือก

รับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรค โดยมีอาหารสาธิตเปนอาหารพ้ืนบานท่ีคนในทองถ่ินรับประทาน

นํามาใหตัวแทนผูปวยในกลุมไดเลือก พบวา ชนิดใดเหมาะสมสําหรับผูปวยเบาหวาน พรอมกั บ

ใหสมาชิกในกลุมไดแสดงความคิดเห็นวาอาหาร นั้นเหมาะสมหรือไม ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมท่ีชวยให

ผูปวยไดเกิดการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตและนําไปปฏิบัติไดขอคนพบนี้เปนไปตามท่ี เล วิน 

(Lawin; อางถึงใน สุรีย จันทรโมลี , 2548, หนา 142) ซ่ึงกลาววาการใหสุขศึกษาแกประชาชน

ท่ีจะตองผดุงไวซ่ึงพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีอยูแลวของประชาชน ในขณะเดียวกันก็เสนอวิธีฝกทักษะ

พฤติกรรมใหมหรือทางเลือกท่ีเหมาะสมให การใหคําแนะนําท่ีมุงใหเกิดการชวยตนเองตอง คํานึงถึง

วิธีการดําเนินชีวิตของสังคมท่ีเปนอยู และสอดคลองกับแนวคิดของ โอเร็ม  (Orem, 1985, p. 13) 

ท่ีกลาววา การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมท่ีจงใจและมีเปาหมายประกอบดวยการรับรู และเห็นดวย

ในสิ่งท่ีกระทํานั้นๆ วาเหมาะสมจึงจะคิดตัดสินใจท่ีจะดําเนินการกระทําในพฤติกรรมนั้นๆ 

 นอกจากนี้การท่ีผูปวยไดมีโอกาสฝกทาออกกําลังกาย และมีโอกาสไดเห็นอาหารสาธิตตางๆ 

และทดลองเลือกอาหาร ทําใหผูปวยไดมีโอกาสฝกปฏิบัติดวยตนเอง เปนการนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

ซ่ึง (สุรีย จันทรโมลี 2548, หนา 180-181) ชี้ วาการสาธิตจะมีประโยชนในการนําไป ปฏิบัติ  

เปนการลดปญหาในการลองผิดลองถูก และการท่ีไดเห็นของจริง ไดเห็นการปฏิบัติท่ีมุงคุณภา พ 

ทําใหเกิดความเชื่ออยางสนิทใจ และจําได 

 ในการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ยังทําให ผูปวยไดเกิด

การตระหนักและรับรูถึงความสําคัญ และประโยชนของการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม ในการท่ีจะควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม โดยกิจกรรมไดนําสื่อท่ีเปนรูปภาพของผูปวยท่ีมีแผลเรื้อรัง

ท่ีเทามาใหผูปวยดู และการใหผูปวยไดการปฏิบัติตนอยางไรจึงทําใหน้ําตาลเพ่ิมมาก ข้ึน และขณะท่ี

น้ําตาลเพ่ิมสูงข้ึนผูปวยมีความรูสึกอยางไร เปรียบเทียบกับการปฏิบัติตนท่ีมีผลทําใหน้ําตาลลดล ง 

ผูปวยมีความรูสึกอยางไร มีผลดีผลเสียอยางไร นอกจากนี้ขณะท่ีรวมกิจกรรม ผูปวยไดมีโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผลของการจัดกิจกรรมดังกลาวมีผลใหผูปวย

เกิดความตระหนักในการดูแลตนเองมากข้ึน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรม ผูวิจัยยังไดสงเสริมใหผูปวย

ในกลุมไดปฏิบัติตามผูปวยท่ีสามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสม และใหผูปวยไดชมเชยใหกําลังใจภายในกลุม 

เปนการใหผูปวยไดรับรูถึงความสามารถของตนเอง ยืนยันตามแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura, 1977; 

อางถึงใน สุรีย จันทรโมล,ี 2548, หนา 114) ท่ีกลาววา การท่ีผูปวยมีโอกาสไดรับรูไดสังเกต ไดพบเห็ น

ในสิ่งท่ีตรงหรือคลายกับปญหาของตนเอง มีโอกาสไดเห็นตัวแบบตัวอยางในทางถูกตอง หรือในทางไมถูก 
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ผูปวยไดวิเคราะห ไดคิดและเลือกปฏิบัติไดเหมาะสม ผูปวยสามารถปรับ เปลี่ยนความคาดหวัง ของ

ตัวเองได การสอดแทรกแรงจูงใจ แรงเสริมใหเพียงพอท่ีจะชวยใหผูปวยมีความรูสึกคลอยตาม และ

ใหความรวมมือสามารถท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําได 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเอง ของผูปวย

เบาหวานชนิดท่ี 2 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุรีย จันทรโมลี (2548, หนา 118) ซ่ึงไดจัดโปรแกรม

สุขศึกษาแนวโนมในผูปวยเบาหวาน โดยเนนความสําคัญในดานความรูเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง

เก่ียวกับโรคเบาหวาน ความเชื่อม่ันในความสามารถและการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง 

พบวา ผูปวยกลุมทดลองมีความรู ความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง มีการปฏิบัติตนในการดูแล

สุขภาพของตนเองดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับการศึกษาผลการใหสุขศึกษา

และปรับพฤติกรรมการดุแลตนเองของผูปวยเบาหวาน พบวา ภายหลังการเขารวมกิจกรรม ผูปวย

มีพฤติกรรมการรับประทานยา การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร ดีกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( สุรีย  จันทรโมลี,  2548, หนา  119) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม

สงเสริมสุขภาพตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

จังหวัดกาญจนบุรี พบวา โปรแกรมสงเสริมสุขภาพสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรู และ

การปฏิบัติตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพ การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลเทา และ

การลดการสูบบุหรี่ของผูปวยเบาหวานไดดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการวิจัย

ยังสอดคลองกับแนวคิดของ โอเร็ม ( Orem, 1991) และโรซ และค นอ่ืนๆ (Rost & et al., 1990, 

pp. 1111-1113) ท่ีกลาววาการดูแลตนเองเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู และการมีความรูนําไปสู

การควบคุมโรคไดสําเร็จ และสนับสนุนแนวคิดของ นอริส ( Noris; อางถึงใน ภัทรา จุลวรรณา , 2549, 

หนา 16) ท่ีกลาววา การ ดูแลตนเองโดยการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ตลอดจน ปญหา

สุขภาพ และขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรือขอคิดเห็นตางๆ ในกลุมผูปวยท่ีมีปญหาคลายคลึงกัน

จะชวยสงเสริมและพัฒนาการดูแลตนเองอีกรูปแบบหนึ่ง 

 5.2.2 จากผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดุแลตนเองโดยรวมดีกวา

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกกําลังกาย การรับประทานยาดีกวากลุมควบคุมนั้น 

อภิปรายไดวา เปนผลจากความแตกตางในการเขารวมโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 โดยผูปวยกลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรม ซ่ึงในแตละกิจกรรมจะเปนกิจกรรมท่ีมุงเนน

ในการพัฒนาความรู ความสามารถ และฝกทักษะท่ีจําเปนในการดูแลตนเองใหกับ ผูปวย นอกจากนี้

ผูปวยกลุมทดลองยังมีโอกาสในการเรียนรูโดย อาศัยประสบการณของตนเองรวมกับผูปวย เบาหวาน

ในกลุมทดลอง ซ่ึงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงขอเสนอแนะท่ีไดภายในกลุมเปนสิ่งท่ีสามารถ
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นําไปปฏิบัติไดจริง รวมท้ังไดรับคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงประกอบดวย

นักสุขศึกษา โภชนากร นักกายภาพบําบัด และเภสัชกร รวมกับการไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลใกลชิด

ในครอบครัว ซ่ึงคอยใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือทําใหผูปวยมีกําลังใจ มีความเชื่อม่ันในการดูแล

ตนเองมากยิ่งข้ึน ซ่ึง แตกตางจากกลุมควบคุม ซ่ึงไดรับคําแนะนําจาก แพทย พยาบาลท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ตามปกติ และเอกสารตางๆ  จากการสังเกต และสอบถาม พบวา ขณะท่ีผูปวยกลุมควบคุม เขารับ

การตรวจจะไดรับคําสอบถามอาการและใหคําแนะนําโดยแพทย พยาบาล เชน สอบถาม วาเดือนนี้

น้ําตาลข้ึน ผูปวยรับประทานอะไรมาบางคําแนะนําท่ีไดรับคือ ใหผูปวยควบคุมอาหาร โดยงดของหวาน 

ผลไมหวานๆ  ใหรับประทานขาวสวย และใหออกกําลังกาย โดยไมไดบอกวิธีการออกกําลังกาย วา

ควรออกวิธีใด และเม่ือไหร ซ่ึงเหตุผลท่ีแพทยไมสามารถใหคําแนะนําโดยละเอียดใหกับผูปวยนั้ น 

อาจเนื่องมาจากการตรวจรักษา ณ คลินิกโรคเบาหวานจะมีบริการตรวจอาทิตยละหนึ่งวัน ทําใหมีผูปวย

ท่ีมาตรวจรักษามีเปนจํานวนมาก ประกอบ กับผูปวยขณะท่ีมาตรวจรักษาไมไดมีการซักถาม แพทย

เม่ือตนเองมีขอสงสัยตางๆ ซ่ึงใหเหตุผลในการไมซักถามเนื่องจากรูสึกเกรงใจแพทย ไมกลาถาม บางราย

ตองการตรวจเร็วๆ  จะไดกลับบาน เปนตน ซ่ึงเปนท่ีสังเกตไดวาผูปวยสวนใหญท่ีเขารับการตรวจ

จากแพทย จะมีการสื่อสารทางเดียวเปนสวนมาก และการไดรับขอมูลจากเอกสาร เชน แผนพับ คูมือ 

เปนการสื่อสารทางเดียวกัน จึงทําใหผูปวยขาดปฏิสัมพันธระหวางผูใหและผูรับสื่อประกอบกับการไดรบั

ความรูเพียงอยางเดียวไมสามารถเปนสิ่งยืนยันไดวาผูปวยจะมีการปฏิบัติตามความรูและคําแนะนํา

ท่ีไดรับมา ซ่ึง ฟชเชอร ( Fisher, 1974; อางถึงใน สุรีย จันทรโมลี , 2548, หนา 101) ไดชี้ใหเห็น

ความสําคัญของการสงเสริมใหผูปวยไดเกิดการเรียนรูในการ ดูแลตนเองวา การเรียนรูของผูปวย

เปนกระบวนการ เปนประสบการณเรียนรูแบบพลวัต (dynamic) ท่ีมีปฏิกิริยาโตตอบท้ังฝายเจาหนา ท่ี

และฝายผูปวย ไมใชเปนการใหผูปวยรับฟงฝายเดียว คุณภาพของการเรียนรูไมใชอยูท่ีขอมูล หรือเนื้อหา

ท่ีเจาหนาท่ีจัดเตรียมใหแตจะเปนคุณภาพของการเปดโอกาสใหมีการโตตอบ ปรึกษาหารือระหว าง

ผูปวย เจาหนาท่ีและสิ่งแวดลอม และขอคนพบนี้สอดคลองกับแนวคิดของ สุรีย จันทรโมลี ( 2548, 

หนา 103) ท่ีกลาววา การท่ีเจาหนาท่ีหลงลืม ละเลยตอภูมิปญญาของผูปวยและประชาชน ไมไดศึกษา

และดึงศักยภาพของผูปวยมาใช การท่ีเจาหนาท่ีขาดความ สนใจ ขาดการมอง ขาดการประยุ กต 

ขาดทักษะ ไมไดดึงความรู ประสบการณของผูปวยมาเปนแนวทางสานตอกระบวนการเรียนรูของผูปวย 

ทําใหผูปวยสูญเสียคุณคาของความเปนคนแตถาเจาหนาท่ีไดเริ่มตนจากผูปวย ทําใหผูปวยเกิดความภูมิใจ

ในศักยภาพตัวเอง ก็จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ทําใหผูปวยมีความคิดในการแกปญหา

ในการดูแลสุขภาพตนใหมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับพฤติกรรมการมาตรวจตามนัดของกลุมทดลอง และกลุมควบคุมท่ีพบวาไม มี

ความแตกตางกัน สามารถอธิบายไดวา การมาตรวจตามนัดของผูปวยท้ังสองกลุมนั้น ผูปวย

จะตองมารับบริการนานมากข้ึน เนื่องจากการท่ีผูปวยมาตามนัด จะมีเจาหนาท่ีคนประวัติเตรียมไวท่ี
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คลินิกโรคเบาหวาน ทําใหงานในการคนหาประวัติ หากผูปวยผิดนัด การคนประวัติผูปวยอาจลาชาได

ประกอบกับการไมมาตรวจตามนัดมีผลตอการใชสิทธิบัตรตางๆ  ของผูปวย จึงทําใหผูปวยท้ังสองกลุม

มาตรวจตามนัดคอนขางสมํ่าเสมอและไมมีความแตกตางกัน 

 
5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 5.3.1 ควรให ผูปวยไดมีโอกาสในการเรียนรูจากประสบการณตางๆ จากการฝกทักษ ะ

ท่ีจําเปนในการดูแลตนเองทําใหผูปวยสามารถนําประสบการณ ท่ีไดฝกฝน พรอมท้ังการไดเรียนรูจาก

ตนแบบท้ังท่ีดีและไมดีทําใหผูปวยไดมีการตัดสินใจ และเกิดการท่ีจะดูแลตนเองมากยิ่งข้ึ น 

สงผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 5.3.2 ควรใหความสําคัญโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางคํานึงถึงความตองการของ ผูปวย และ

สงเสริมใหผูปวยไดใชศักยภาพของตนเอง โดยมีทีมสุขภาพควรเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูให

การสงเสริมสนับสนุนพรอมกับใหกําลังใจกับผูปวย ซ่ึงในการจัดกิจกรรม ควรมีกิจกรรมเพ่ือ พัฒนา

ความสามารถ ความเชื่อม่ัน ท่ีกอใหผูปวยเกิดความรูสึกสามารถควบคุมชีวิตของตนเองไดกอนการจัด

กิจกรรมสงเสริมดานองคความรูตางๆ เปนการเตรียมความพรอมใหกับผูปวยในการท่ีจะดูแลตนเอง

ตอไป 

 5.3.3 ควรใหบุคคลในครอบครัวไดมีสวนรวมในการดูแลสนับสนุนผูปวยจะชวยใหผูปวยดูแล

ตนเองไดดียิ่งข้ึน โดยท่ีทีมสุขภาพควรมีการพัฒนาความรูความสามารถท่ีจําเปนใหบุคคลในครอบครัว 

หรือผูดูแลผูปวย ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมความเชื่อม่ันในการดูแลผูปวยไดมายิ่งข้ึน สําหรับบุคลากร

ควรมีการพัฒนาทักษะและเทคนิคจําเปนตาง  ๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พรอมท้ังควรรวมกัน

ทํางานเปนทีม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการรวมท้ังการดําเนินงานในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ

ควรกระทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูปวยไดมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมอยางยั่งยืน 

 

5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

 5.4.1 ศึกษาโปรแกรมท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมสนับสนุน ทางสังคม เชน บุคคลใกลชิด ญาติ

และบุคคลในครอบครัวเพ่ือเปนการชวยเหลือผูปวยโรคเบาหวานใหมีภาวะสุขภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

 5.4.2 ศึกษาติดตามพฤติกรรมการดูแล ของตนเองของผูปวยเบาหวาน ในระยะยาว  6 เดือน 

12 เดือน และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือดูความยั่งยืนของพฤติกรรม 
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ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร   

จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2535-2537   

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549                                                                                                                                                                          
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ 

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน 

******************************* 

คําช้ีแจงและการพิทักษสิทธิสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 

              ขาพเจานายบุญฤทธิ์  เฮ็งไล  นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การจัดการสุขภาพ  ภาคพิเศษรุนท่ี  1 เลขท่ี 5202513014 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อําเภอ

เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาโปรแกรมการ ดูแลตนเองของผูปวย

เบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน” เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางใน รวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน จึงใครขอความรวมมือจากทานไดเสียสละเวลาตอบ

แบบสอบถามครั้งนี้ดวย ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 10-15 นาที  

             การเขารวมโครงการศึกษาครั้งนี้  ทานเขารวมโดยสมัครใจ  ทานมีสิทธิปฏิเสธหรือถอนตัว

ภายหลังได  โดยไมตองแจงเหตุผล  ไดตลอดเวลา โดยท่ีทานจะไมสูญเสียประโยชนใดๆ  ท่ีควรไดรับ 

และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ อันจะเกิดจากผลการศึกษา  สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ทานไมตองเสียคาใชจาย

ใดๆท้ังสิ้น 

              ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัยเก่ียวกับโครงการหรือการเขารวมโครงการในครั้งนี้  ทานสามารถ

ติดตอกับขาพเจาคือ  นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล  ไดท่ี 31/4 หมูท่ี 8 ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 24000 หรือโทรศัพท 081-4092899 ไดตลอดเวลา  

 

แบบสอบถาม   มีท้ังหมด 3 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปขอมูลสวนบุคคล   จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2  ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน จํานวน 20 ขอ 

สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน 

จํานวน 20 ขอ 

 

           กรุณาตอบแบบสอบถามตรงตามความเปนจริงทุกขอ ซ่ึงขอมูลท่ีสอบถามเก่ียวของ

เฉพาะเรื่องท่ีศึกษา และขอมูลของทานจะเก็บรักษาไวเปนความลับ การนําขอมูลเสนอหรือพิมพ

เผยแพรจะทําในภาพรวมของผลการศึกษาเทานั้น       

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  

นายบุญฤทธิ์  เฮ็งไล    ผูวิจัย 

 
กลุมทดลอง       กอน   หลัง 
กลุมควบคุม           กอน   หลัง 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง กรุณาเติมขอความลงในชองวาง และใสเครื่องหมาย  ลงใน  เพียงตัวเลือกเดียว 

 ตามความเปนจริง 

 

      สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ  1. ชาย  2.หญิง sex  

2. อายุ   age  

   1. 35-39 ป  2. 40-44 ป  

   3. 45-49 ป  4. 50-54 ป  

   5. 55-59 ป  6. 60 ปข้ึนไป  

3.  ระดับการศึกษา edu  

   1. ไมไดเรียน    

   2. ประถมศึกษา    

   3. มัธยมศึกษาตน    

   4. มัธยมศึกษาปลาย, ปวช.  

   5. อนุปริญญา, ปวส.    

   6. ปริญญาตร ี    

   7. สูงกวาปริญญาตรี  

4.  อาชีพหลัก occ  

   1. รับจางท่ัวไป    

   2. คาขาย    

   3. รับราชการ    

   4. เกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร)  

   5. อ่ืนๆ ……………    

5.  รายไดเฉลี่ยตอป Income   

   1. ต่ํากวา 50,000 บาท    

   2. 50,001-100,000 บาท  

   3. 100,001-200,000 บาท  

   4. 200,001-300,000 บาท  

   5. 300,001 บาทข้ึนไป    
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สวนท่ี 2  ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 

คําช้ีแจง    กรุณาใสเครื่องหมาย  ในขอท่ีทานคิดวาถูกตองท่ีสุด 

  

 

คําถาม 

 

ใช 

 

ไมใช 

 

สําหรับผูวิจัย 

1. ญาติสายตรงเชน บิดา มารดา พ่ีนองคนใดคนหนึ่งเปนเบาหวาน   

    ผูท่ีมีโอกาสเปนเบาหวานจะไดรับยีนสผิดปกติจากพอแม 

  K1  

2. คนปกติกอนรับประทานอาหารเชาจะมีระดับน้ําตาลในเลือด  

    70-110 มก./ดล. 

  K2  

3. โรคเบาหวานเปนโรคติดตอ   K3  

4. อาการปสสาวะบอยและมาก หรือปสสาวะกลางคืน 3 ครั้งข้ึนไป  

   คือผูท่ีเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน 

  K4  

5. โรคเบาหวานไมสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมไดจริง   K5  

6. การควบคุมอาหารหวาน มัน ไมใชวิธีท่ีชวยลดปญหาการเกิด 

    โรคเบาหวาน 

  K6  

7. การผอนคลายความเครียดเปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหเกิดโรคเบาหวาน   K7  

8. การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน   

   การไมสูบบุหรีไ่มใชวิธีท่ีชวยลดปญหาการเกิดโรคเบาหวาน 

  K8  

9. การเลือกรับประทานอาหารมีความสําคัญอยางมาก 

   ในการปองกันโรคเบาหวาน 

  K9  

10. โรคเบาหวานมักพบในคนท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐานหรืออวน   K10  

11. เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน เปนเบาหวานชนิดท่ีพบเห็นกัน 

     เปนสวนใหญ ซ่ึงมักจะมีความรุนแรงมาก มักพบในคนอายุ 

     มากกวา 60 ปข้ึนไป 

  K11  

12. เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน อาการมักคอยเปนคอยไปเรื้อรัง   K12  

13. เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน มักมีรูปรางอวน อาจพบอาการชา 

     ตามมือและเทา ความดันโลหิตสูง ตอกระจก หรือ 

     ภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ 

  K13  

14. อาการแทรกซอน มักจะเกิดเม่ือเปนเบาหวานมานาน  

     โดยไมไดรับการรักษาอยางจริงจัง หรือปลอยปละละเลย 

  K14  
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คําถาม ใช ไมใช สําหรับผูวิจัย 

15. เบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีตองรักษาติดตอกันเปนเวลานาน 

     หรือตลอดชีวิต ซ่ึงหากไดรับการรักษาอยางจริงจัง อาจมีชีวิต 

     เหมือนคนปกติได 

  K15  

16. การควบคุมอาหาร การลดน้ําหนัก และการออกกําลังกาย  

     ไมมีความสําคัญตอการรักษาเบาหวาน 

  K16  

17. ผูปวยอยาซ้ือยาชุดกินเอง เพราะยาบางอยางอาจเพ่ิมน้ําตาล 

     ในเลือดได 

  K17  

18. ผูปวยควรเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด มิเชนนั้น อาจทําให 

     ผนังหลอดเลือดแดงแข็งเร็วข้ึน ซ่ึงเปนตนเหตุของ 

     โรคแทรกซอนตางๆ ได 

  K18  

19. ผูปวยท่ีกินยาหรือฉีดยารักษาเบาหวานอยู บางครั้ง 

     อาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ควรพกน้ําตาลหรือของหวาน 

     ติดตัวประจํา ถาเริ่มรูสึกมีอาการดังกลาวใหผูปวย 

     รีบกินน้ําตาลหรือของหวาน จะชวยใหหายเปนปลิดท้ิงทันที 

  K19  

20. ผูปวยควรหม่ันดูแลรักษาเทาเปนพิเศษ ระวังอยาใหเกิด 

     บาดแผลหรือการอักเสบ ซ่ึงอาจลุกลามจนกลายเปนแผลเนา 

     จนตองตัดนิ้วหรือขาท้ิง 

  K20  
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สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน 

 

คําช้ีแจง    กรุณาใสเครื่องหมาย  ในขอท่ีทานคิดวาทานไดปฏิบัติมากท่ีสุด 

 ปฏิบัติทุกครั้ง        หมายถึง  มีพฤติกรรมระดับมาก 

  ปฏิบัติบอยครั้ง  หมายถึง  มีพฤติกรรมระดับปานกลาง 

  ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถึง  มีพฤติกรรมระดับนอย 

  ไมเคยปฏิบัติ     หมายถึง  มีพฤติกรรมระดับนอยท่ีสุด 

 

 

ขอความ 

ปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ 

บอยครั้ง 

  ปฏิบัติเปน 

บางครั้ง 

ไมเคย 

ปฏิบัต ิ

สําหรับ

ผูวิจัย 

1. โดยปกติใน 1 วัน ทานรับประทานอาหาร 

    วันละ 3 ม้ือ และรับประทานอาหารวาง 

    ระหวางม้ือ รวมท้ังของจุบจิบ 

    P1  

2. ทานเลือกรับประทานอาหารท่ีมีผักมาก  

    ลดอาหารประเภทแปงและไขมันใหนอยลง 

    P2  

3. เม่ือทานหิวบอยๆ ทานจะรับประทาน 

   อาหารระหวางม้ือ แตปริมาณอาหาร 

   ท่ีรับประทานแตละม้ือคงเดิม 

    P3  

4. ผลไมท่ีทานรับประทานประจํา เปนผลไม 

   ท่ีหวานจัด เชน มะมวงสุก ทุเรียน เงาะ  

   ลําไย ฯลฯ 

    P4  

5. โดยปกติครอบครัวทานใชน้ํามันพืช 

   ในการประกอบอาหาร 

    P5  

6. เม่ือทานไปงานเลี้ยงนอกบาน  

   ทานจะรับประทานอาหารทุกชนิด 

   โดยไมจํากัดจํานวนและชนิด 

    P6  

7. โดยปกติทานดื่มเครื่องดื่ม เชน น้ําหวาน  

   น้ําผลไมกระปอง และน้ําอัดลมทุกชนิด 

    P7  

8. ทานดื่มเหลา เบียร เหลาดองยา  

   เม่ือเกิดความรูสึกเครียดๆ 

    P8  
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ขอความ 

ปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ 

บอยครั้ง 

ปฏิบัติเปน 

บางครั้ง 

ไมเคย 

ปฏิบัต ิ

สําหรับ

ผูวิจัย 

9. เม่ือทานหิวหลังจากอาหารม้ือหลัก 

   ทานจะรับประทานของหวาน เชน  

   ทองหยิบ ทองหยอด ลอดชองน้ํากะทิ  

   ขนมชั้น และขาวมันหนาตางๆ 

    P9  

10. ทานงดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล     P10  

11. ทานเลือกรับประทาน เชน ปลาทองโก  

     แคบหมู หนังไกทอด กลวยทอด  

     นานๆ ครั้ง 

    P11  

12. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะหางาน 

     อดิเรกทํา เชน การออกกําลังกาย และ 

     ไปเท่ียวกับครอบครัว 

    P12  

13. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะสูบบุหรี่  

     วันละหลายสิบมวนแทนการออกกําลังกาย 

    P13  

14. ทานคิดวาการทํางาน คือ การไดออก 

     กําลังกายแลว 

    P14  

15. ทานออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ  

     30 นาที 

    P15  

16. ทานเคยลด หรือเพ่ิมยารักษาเบาเอง     P16  

17. ทานรับประทานยาตามท่ีแพทยสั่ง 

     ทุกประการ และทําตามคําแนะนําของ 

     แพทยผูตรวจรักษา 

    P17  

18. ทานเคยหยุดรับประทานยาเบาหวานเอง     P18  

19. เม่ือทานมีอาการผิดปกติ ทานจะมาพบ 

     แพทยทุกครั้ง โดยจะไมรอใหถึงวันนัด 

    P19  

20. ทานมาพบแพทยตามนัดทุกเดือน และ 

     ไมขาดยา 

    P20  

 

***ขอขอบคุณ*** 
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ภาคผนวก ข 
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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แบบแสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

คําช้ีแจง สําหรับทานผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น โดยใสเครื่องหมาย  ( )  ลงในชอง 

ความคิดเห็นพรอมเขียนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป  

ใหคะแนนเทากับ +1  เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามจุดประสงค(สอดคลอง) 

  ใหคะแนนเทากับ    0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามจุดประสงคหรือไม  

ใหคะแนนเทากับ  -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามจุดประสงค (ไมสอดคลอง) 

 

           

ขอคําถาม 

 คะแนนความคิดเห็น   

สอดคลอง ไมแนใจ มสอดคลอง ขอเสนอแนะ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป            

1. เพศ   1. ชาย   2.หญิง            

2. อาย ุ   

1.35-39ป 2.40-44 ป 

  3. 45- 49 ป4.50-54 ป 

5.55- 59 ป6.60 ปข้ึนไป 

           

3. ระดับการศึกษา    

 1. ไมไดเรียน 

2.ประถมศึกษา 
3.มัธยมศึกษาตน 

4.มัธยมศึกษาปลาย, ปวช. 

5.อนุปริญญา, ปวส. 

6.ปริญญาตรี 

7.สูงกวาปริญญาตรี 

           

4. อาชีพหลัก   

 1. รับจางท่ัวไป 

 2. คาขาย 

3.รับราชการ 

 4. เกษตรกรรม(ทํานา ทําสวน ทําไร) 

5.อ่ืนๆ… 
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ขอคําถาม  คะแนนความคิดเห็น  

สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ขอเสนอแนะ 

5. รายไดเฉลี่ยตอป   

 1. ต่ํากวา 50,000 บาท 

 2. 50,001-100,000 บาท 

3.100,001-200,000บาท 

 4. 200,001- 300,000 บาท 

5.300,001 บาทข้ึนไป 

           

สวนท่ี 2ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน       

1.ญาติสายตรง เชน บิดา มารดา พ่ีนอง 

คนใดคนหนึ่งเปนเบาหวาน ผูท่ีมีโอกาส 

เปนเบาหวานจะไดรับยีนสผิดปกติจากพอแม 

      

2.คนปกติกอนรับประทานอาหารเชาจะมีระดับ 

น้ําตาลในเลือด 70-110 มก./ดล. 

      

3.โรคเบาหวานเปนโรคติดตอ       

4.อาการปสสาวะบอยและมาก หรือปสสาวะ 

กลางคืน 3 ครั้งข้ึนไป คือผูท่ีเสี่ยงเปน 

โรคเบาหวาน 

      

5.โรคเบาหวานไมสามารถสืบทอดทางพันธุกรรม 

ไดจริง 

      

6.การควบคุมอาหารหวาน มัน ไมใชวิธี 

ท่ีชวยลดปญหาการเกิดโรคเบาหวาน 

      

7.การผอนคลายความเครียด เปนวิธีหนึ่ง 

ท่ีทําใหเกิดโรคเบาหวาน 

      

8.การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมี 

ประโยชน การไมสบูบุหรี่ไมใชวิธีท่ีชวยลด 

ปญหาการเกิดโรคเบาหวาน 

      

9.การเลือกรับประทานอาหารมีความสําคัญ 

อยางมากในการปองกันโรคเบาหวาน 

      

10.โรคเบาหวานมักพบในคนท่ีมีน้ําหนัก 

เกินมาตรฐานหรืออวน 
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ขอคําถาม 

 คะแนนความคิดเห็น   

สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ขอเสนอแนะ 

11.เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน เปนเบาหวาน 

ชนิดท่ีพบเห็นกันเปนสวนใหญ ซ่ึงมักจะมี 

ความรุนแรงมาก มักพบในคนอายุมากกวา  

60 ปข้ึนไป 

      

12.เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน อาการ 

มักคอยเปนคอยไปเรื้อรัง 

      

13.เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน มักมีรูปรางอวน  

อาจพบอาการชาตามมือและเทา  

ความดันโลหิตสูง ตอกระจก หรือ 

ภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ 

      

14.อาการแทรกซอน มักจะเกิดเม่ือเปน 

เบาหวานมานาน โดยไมไดรับการรักษา 

อยางจริงจัง หรือปลอยปละละเลย 

      

15.เบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีตองรักษา 

ติดตอกันเปนเวลานานหรือตลอดชีวิต  

ซ่ึงหากไดรับการรักษาอยางจริงจัง  

อาจมีชีวิตเหมือนคนปกติได 

      

16.การควบคุมอาหาร การลดน้ําหนัก และ 

การออกกําลังกาย ไมมีความสําคัญตอ 

การรักษาเบาหวาน 

      

17.ผูปวยอยาซ้ือยาชุดกินเอง เพราะ 

ยาบางอยางอาจเพ่ิมน้ําตาลในเลือดได 

           

18.ผูปวยควรเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด มิเชนนั้น  

อาจทําใหผนังหลอดเลือดแดงแข็งเร็วข้ึน  

ซ่ึงเปนตนเหตุของโรคแทรกซอนตางๆ ได 
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 คะแนนความคิดเห็น   

ขอคําถาม สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ขอเสนอแนะ 

19.ผูปวยท่ีกินยาหรือฉีดยารักษาเบาหวาน 

อยูบางครั้งอาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 

ควรพกน้ําตาลหรือของหวานติดตัวประจํา 

ถาเริ่มรูสึกมีอาการดังกลาวใหผูปวย 

รีบกินน้ําตาลหรือของหวาน จะชวยให 

หายเปนปลิดท้ิงทันที 

      

20.ผูปวยควรหม่ันดูแลรักษาเทาเปนพิเศษ  

ระวังอยาใหเกิดบาดแผลหรือการอักเสบ  

ซ่ึงอาจลุกลามจนกลายเปนแผลเนา 

จนตองตัดนิ้วหรือขาท้ิง 

      

สวนท่ี 3ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแล 

ตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โดยปกติใน 1 วัน ทานรับประทานอาหาร 

วันละ 3 ม้ือ และรับประทานอาหารวาง 

ระหวางม้ือ รวมท้ังของจุบจิบ 

           

2.ทานเลือกรับประทานอาหารท่ีมีผักมาก  

ลดอาหารประเภทแปงและไขมันใหนอยลง 

      

3.เม่ือทานหิวบอยๆ ทานจะรับประทานอาหาร 

ระหวางม้ือ แตปริมาณอาหารท่ีรับประทาน 

แตละม้ือคงเดิม 

      

4.ผลไมท่ีทานรับประทานประจํา เปนผลไม 

ท่ีหวานจัด เชน มะมวงสุก ทุเรียน เงาะ  

ลําไย ฯลฯ 

      

5.โดยปกติครอบครัวทานใชน้ํามันพืช 

ในการประกอบอาหาร 

      

6.เม่ือทานไปงานเลี้ยงนอกบาน  

ทานจะรับประทานอาหารทุกชนิด 

โดยไมจํากัดจํานวนและชนิด 
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ขอคําถาม 

 คะแนนความคิดเห็น   

สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ขอเสนอแนะ 

7. โดยปกติทานดื่มเครื่องดื่ม เชน น้ําหวาน  

น้ําผลไมกระปอง และน้ําอัดลมทุกชนิด 

      

8. ทานดื่มเหลา เบียร เหลาดองยา 

 เม่ือเกิดความรูสึกเครียดๆ 

      

9. เม่ือทานหิวหลังจากอาหารม้ือหลัก 

ทานจะรับประทานของหวาน เชน ทองหยิบ  

ทองหยอด ลอดชองน้ํากะทิ ขนมชั้น และ 

ขาวมันหนาตางๆ 

      

10. ทานงดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล       

11. ทานเลือกรับประทาน เชน ปลาทองโก  

แคบหมู หนังไกทอด กลวยทอด นานๆ ครั้ง 

      

12. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะหางานอดิเรกทํา  

เชน การออกกําลังกาย และไปเท่ียวกับ 

ครอบครัว 

      

13. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะสูบบุหรี่  

วันละหลายสิบมวนแทนการออกกําลังกาย 

      

14.ทานคิดวาการทํางาน คือ การไดออก 

กําลังกายแลว 

      

15.ทานออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ  

30 นาที 

      

16.ทานเคยลด หรือเพ่ิมยารักษาเบาเอง       

17.ทานรับประทานยาตามท่ีแพทยสั่ง 

ทุกประการ และทําตามคําแนะนําของ 

แพทยผูตรวจรักษา 

      

18.ทานเคยหยุดรับประทานยาเบาหวานเอง       

19.เม่ือทานมีอาการผิดปกติ ทานจะมาพบ 

แพทยทุกครั้ง โดยจะไมรอใหถึงวันนัด 

      

20.ทานมาพบแพทยตามนัดทุกเดือน และ 

ไมขาดยา 
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สรุปคาIOC: Index of item Objective Congruence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความขอบคุณอยางยิ่ง 
............................................ 

(นายบุญฤทธิ์  เฮ็งไล) 
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 
ลงชื่อ................................................................. 

(...........................................................) 
ผูเชี่ยวชาญ 
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สรุปผลคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC) 

ขอคําถาม 

คะแนนความคิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

 

คะแนน 

 

คา 

 

1 2 3 4 5 รวม IOC 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป              

1. เพศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. อาย ุ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.อาชีพหลัก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. รายไดเฉลี่ยตอป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

สวนท่ี 2ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน              

1.ญาติสายตรง เชน บิดา มารดา พ่ีนอง คนใดคนหนึ่ง 

เปนเบาหวาน ผูท่ีมีโอกาสเปนเบาหวานจะไดรับ 

ยีนสผิดปกติจากพอแม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

2.คนปกติกอนรับประทานอาหารเชาจะมีระดับน้ําตาล 

ในเลือด 70-110 มก./ดล. 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

3.โรคเบาหวานเปนโรคติดตอ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

4.อาการปสสาวะบอยและมาก หรือปสสาวะกลางคืน  

3 ครั้งข้ึนไป คือผูท่ีเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

5.โรคเบาหวานไมสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

6.การควบคุมอาหารหวาน มัน ไมใชวิธีท่ีชวยลดปญหา 

การเกิดโรคเบาหวาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

7.การผอนคลายความเครียด เปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหเกิด 

โรคเบาหวาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

8.การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมี 

ประโยชน การไมสบูบุหรี่ไมใชวิธีท่ีชวยลดปญหา 

การเกิดโรคเบาหวาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

9.การเลือกรับประทานอาหารมีความสําคัญอยางมาก 

ในการปองกันโรคเบาหวาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

10.โรคเบาหวานมักพบในคนท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน 

หรืออวน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 97 

ตางรางIOC (ตอ)        

        

ขอคําถาม 

คะแนนความคิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

 

คะแนน

รวม 

 

คา

IOC 

 

1 2 3 4 5 

11.เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน เปนเบาหวานชนิด 

ท่ีพบเห็นกันเปนสวนใหญ ซ่ึงมักจะมีความรุนแรง 

มากมักพบในคนอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

12.เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน อาการมักคอยเปน 

คอยไปเรื้อรัง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

13.เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน มักมีรูปรางอวน  

อาจพบอาการชาตามมือและเทา ความดันโลหิตสูง  

ตอกระจก หรือภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

14.อาการแทรกซอน มักจะเกิดเม่ือเปนเบาหวาน 

มานาน โดยไมไดรับการรักษาอยางจริงจัง หรือ 

ปลอยปละละเลย 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

15.เบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีตองรักษาติดตอกัน 

เปนเวลานานหรือตลอดชีวิต ซ่ึงหากไดรับ 

การรักษาอยางจริงจัง อาจมีชีวิตเหมือนคนปกติได 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

16.การควบคุมอาหาร การลดน้ําหนัก และการออก 

กําลังกาย ไมมีความสําคัญตอการรักษาเบาหวาน 

             

17.ผูปวยอยาซ้ือยาชุดกินเอง เพราะยาบางอยาง 

อาจเพ่ิมน้ําตาลในเลือดได 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

18.ผูปวยควรเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด มิเชนนั้น  

อาจทําใหผนังหลอดเลือดแดงแข็งเร็วข้ึน  

ซ่ึงเปนตนเหตุของโรคแทรกซอนตางๆ ได 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

19.ผูปวยท่ีกินยาหรือฉีดยารักษาเบาหวานอยู บางครั้ง 

อาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ควรพกน้ําตาล 

หรือของหวานติดตัวประจํา ถาเริ่มรูสึกมีอาการ 

ดังกลาวใหผูปวยรีบกินน้ําตาลหรือของหวาน  

จะชวยใหหายเปนปลิดท้ิงทันที 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
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ตางรางIOC (ตอ)        

        

ขอคําถาม 

คะแนนความคิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

 

คะแนน

รวม 

 

คา

IOC 

 

1 2 3 4 5 

20.ผูปวยควรหม่ันดูแลรักษาเทาเปนพิเศษ ระวัง 

อยาใหเกิดบาดแผลหรือการอักเสบ ซ่ึงอาจลุกลาม 

จนกลายเปนแผลเนาจนตองตัดนิ้วหรือขาท้ิง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

สวนท่ี 3ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติ        

1. โดยปกติใน 1 วัน ทานรับประทานอาหารวันละ  

3 ม้ือ และรับประทานอาหารวางระหวางม้ือ รวมท้ัง 

ของจุบจิบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.ทานเลือกรับประทานอาหารท่ีมีผักมาก ลดอาหาร 

ประเภทแปงและไขมันใหนอยลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.เม่ือทานหิวบอยๆ ทานจะรับประทานอาหารระหวาง 

ม้ือแตปริมาณอาหารท่ีรับประทานแตละม้ือคงเดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.ผลไมท่ีทานรับประทานประจํา เปนผลไมท่ีหวานจัด  

เชน มะมวงสุก ทุเรียน เงาะ ลําไย ฯลฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.โดยปกติครอบครัวทานใชน้ํามันพืชในการประกอบ 

อาหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6.เม่ือทานไปงานเลี้ยงนอกบาน ทานจะรับประทาน 

อาหารทุกชนิดโดยไมจํากัดจํานวนและชนิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. โดยปกติทานดื่มเครื่องดื่ม เชน น้ําหวาน น้ําผลไม 

กระปอง และน้ําอัดลมทุกชนิด 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

8. ทานดื่มเหลา เบียร เหลาดองยา เม่ือเกิดความรูสึก 

เครียดๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. เม่ือทานหิวหลังจากอาหารม้ือหลัก 

ทานจะรับประทานของหวาน เชน ทองหยิบ  

ทองหยอด ลอดชองน้ํากะทิ ขนมชั้น และ 

ขาวมันหนาตางๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. ทานงดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตางรางIOC (ตอ)        

        

ขอคําถาม 

คะแนนความคิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

 

คะแนน

รวม 

 

คา

IOC 

 

1 2 3 4 5 

11. ทานเลือกรับประทาน เชน ปลาทองโก แคบหมู  

หนังไกทอด กลวยทอด นานๆ ครั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะหางานอดิเรกทํา เชน  

การออกกําลังกาย และไปเท่ียวกับครอบครัว 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

13. เม่ือทานรูสึกเครียดทานจะสูบบุหรี่ วันละ 

หลายสิบมวน แทนการออกกําลังกาย 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

14.ทานเคยลด หรือเพ่ิมยารักษาเบาเอง +1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 

15.ทานคิดวาการทํางาน คือ การไดออกกําลังกายแลว +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

16.ทานออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

17.ทานรับประทานยาตามท่ีแพทยสั่งทุกประการ และ 

ทําตามคําแนะนําของแพทยผูตรวจรักษา 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

18.ทานเคยหยุดรับประทานยาเบาหวานเอง +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

19.เม่ือทานมีอาการผิดปกติ ทานจะมาพบแพทย 

ทุกครั้ง โดยจะไมรอใหถึงวันนัด 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

20.ทานมาพบแพทยตามนัดทุกเดือน และไมขาดยา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

 

ใหคะแนนเทากับ +1  เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามจุดประสงค(สอดคลอง) 

 ใหคะแนนเทากับ   0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามจุดประสงคหรือไม 

 ใหคะแนนเทากับ  -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามจุดประสงค (ไมสอดคลอง) 

สูตรสําหรับหาคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC)รายขอ เทากับ ผลรวมของคะแนนการพิจารณา

จากผูเชี่ยวชาญหารดวยจํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 นําผลการประเมินของผู เชี่ยวชาญ มาหาคาความตรงเชิงเนื้อหาโดยวิธี การหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) คัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแตระดับ 0.60 ข้ึนไป (เกษมสาหรายทิพย, 

2542,  หนา 194) ผลการวิเคราะหไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามแตละขออยูระ หวาง 

0.60-1.00 หลังจากนั้นผูวิจัยนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํากอนนําไปทดลองใช 
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 จากแบบสอบถามจํานวน 45ขอ ไดคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC)ตั้งแตระดับ 0.60 ข้ึนไป 

จํานวน 45 ขอและคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC)รวมเทากับ 0.840 
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ภาคผนวก ค 
แสดงคา item-total statistics 
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คา item-total statistics 
แบบสัมภาษณสวนท่ี 2 ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 

 

ขอท่ี scale mean if 

item deleted 

scale variance if 

item deleted 

corrected Item-

total correlation 

Cronbach's alpha 

if Item deleted 

ขอ 1 7.93 24.340 .678 .850 

ขอ 2 7.90 24.369 .666 .850 

ขอ 3 8.00 25.379 .475 .858 

ขอ 4 7.97 25.826 .373 .861 

ขอ 5 8.03 26.240 .304 .864 

ขอ 6 7.93 26.547 .224 .867 

ขอ 7 7.93 25.513 .432 .859 

ขอ 8 7.90 24.714 .593 .853 

ขอ 9 7.93 25.582 .418 .860 

ขอ 10 7.97 26.516 .234 .866 

ขอ 11 8.00 24.966 .563 .854 

ขอ 12 8.00 24.690 .623 .852 

ขอ 13 7.93 25.513 .432 .859 

ขอ 14 7.97 24.723 .604 .853 

ขอ 15 8.00 26.483 .246 .866 

ขอ 16 7.90 25.128 .507 .856 

ขอ 17 7.90 24.369 .666 .850 

ขอ 18 7.90 26.369 .257 .866 

ขอ 19 7.93 25.582 .418 .860 

ขอ 20 7.93 25.513 .432 .859 

 

การวิเคราะหหาวิธีของ Kuder-richardson ใชสําหรับแบบสัมภาษณสวนท่ีสอง ท่ีมีระบบ

การใหคะแนนแบบ 0-1 คะแนน ใชสูตร KR-20 ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.864  
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แบบสัมภาษณสวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  

ในชุมชน 

 

ขอท่ี scale mean if 

item deleted 

scale variance if 

item deleted 

corrected Item-

total correlation 

Cronbach's alpha 

if Item deleted 

ขอ 21 54.53 22.464 .242 .808 

ขอ 22 54.60 22.386 .342 .803 

ขอ 23 54.20 21.338 .416 .799 

ขอ 24 54.27 19.789 .461 .798 

ขอ 25 54.10 21.128 .371 .802 

ขอ 26 54.57 22.116 .440 .799 

ขอ 27 54.60 21.076 .492 .794 

ขอ 28 54.47 21.085 .513 .793 

ขอ 29 54.60 22.317 .293 .805 

ขอ 30 54.63 21.482 .458 .796 

ขอ 31 54.77 22.047 .357 .802 

ขอ 32 54.63 21.482 .547 .793 

ขอ 33 54.63 22.585 .275 .806 

ขอ 34 54.50 22.466 .421 .801 

ขอ 35 54.23 21.633 .239 .814 

ขอ 36 54.57 22.116 .440 .799 

ขอ 37 54.57 22.737 .274 .806 

ขอ 38 54.53 22.671 .318 .804 

ขอ 39 54.63 21.482 .547 .793 

ขอ 40 54.33 22.506 .328 .803 

 

ใชวิธีของครอนบาค (Cronbach) หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s 

alpha coefficient) เทากับ 0.809 
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ภาคผนวก ง 
โปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
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1. ปญหาและอุปสรรคของโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
ในชุมชน กอนที่จะมีการพัฒนาใหม 

   1.1 การจัดกิจกรรม สงเสริมการ ดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน
กอนการพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเอง 
  1.1.1 กิจกรรมการสงเสริมใหเกิดความรู ไดแก การสอนเรื่องสาเหตุโรคเบา หวาน 
อาการ การเกิดอาการแทรกซอน การรักษาและการดูแลตนเอง ในสัปดาหท่ี 1-4 
  1.1.2 กิจกรรมสงเสริมทักษะการออกกําลัง กายไดแก การสอนวิธีการออกกําลัง กาย
ใหเหมาะสมกับโรค และมีการฝกการออกกําลังกายในสัปดาหท่ี 5-8 
  1.1.3 กิจกรรมสงเสริมทักษะในการเลือกรับประทานอาหาร ไดแก การสอน วิธีการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคสัปดาหท่ี 9-12 
  1.1.4 สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท้ังหมดไดแก การใชแบบสัมภาษณ
ในการเก็บขอมูลผูปวยท่ีเขารวม โปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน 
เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

    1.2 จากการวิเคราะห กิจกรรมการสงเสริมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 
ในชุมชน กอนการพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองพบปญหาคือ 
               1.2.1 ระยะเวลาในการจัด กิจกรรมแตละกิจกรรมไมเพียงพอ ไมสอดคลอง กับ
การดําเนินงานวิจัย เชน กิจกรรมการสงเสริมใหเกิดความรูดําเนินสัปดาหท่ี 1-4 แลวเลิกเลยพอ
ในสัปดาหท่ี 5-8 ดําเนินการกิจกรรมสงเสริมทักษะการออกกําลังกายเพียงอยางเดียว สัปดาหท่ี 9-10 
เชนกันดําเนินกิจกรรมสงเสริมทักษะในการเลือกรับประทานอาหารเพียงอยางเดียว ซ่ึงพบปญหา
วาหลังการทดลองคาคะแนนเฉลี่ยดานความรูและดานพฤติกรรมการดูแลตนเองไดคาเฉลี่ยคะแ นน
ท่ีไมแตกตางกันมากนัก  
        1.2.2 ขาดกิจกรรมการออกติดตามเยี่ยมบานผูปวยโรคเบาหวานหลังการเขา รวม

กิจกรรมตามโปรแกรมการดูแลตน ซ่ึงผูวิจัยจะไมสามารถทราบขอมูลไดวาเม่ือผูปวยเบาหวานกลับไป

อยูท่ีบานจะมีพฤติกรรมอยางไรหลังจากเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม 

  1.2.3 ขาดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใหผูปวยทบทวนแนวทางการดูแล

ตนเองท้ังหมดตลอดการเขารวมกิจกรรมท่ีผานมา ซ่ึงกิจกรรมนี้มีสวนสําคัญมากท่ีจะทําใหผูปวย

เบาหวานไดมีการทบทวนปญหาอุปสรรคพรอมหาแนวทางการชวยเหลือสนับสนุนจากกลุมผูปวยดวยกัน

หรือจากทีมบุคลากรรวมท้ังการใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน  

2. โปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน หลังจากที่มี
การพัฒนาใหม 

  2.1 การจัดกิจกรรม สงเสริมการ ดูแลตนเองของผูปวย เบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน
หลังการพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเอง 

     2.1.1 กิจกรรมการสงเสริมใหเกิดความรู ไดแก กิจ กรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความรู  

ความเขาใจเก่ียวกับโรคเบาหวาน โดยนักสุขศึกษาจะเปนผูนํากลุมในการอภิปรายประเด็นปญห า
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ท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคเบาหวานใหครอบคลุมในเรื่องสาเหตุการเกิดโรค อาการ การเกิด อาการ

แทรกซอนตางๆ การรักษารวมท้ังปญหา อุปสรรคตางๆ ท่ีเก่ียวของในการดูแลตนเอง ซ่ึงในกระบวนการ

จะเนนใหผูปวยไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น แสดงความคิดเห็น หากเกิดปญหาจะพยายาม

ใหผูปวยไดชวยกันแกไขปญหา หากเปนแนวทางท่ีถูกตอง ผูนํากลุมจะสงเสริมวิธีการแกไข ปญหา  

หากเปนแนวทางท่ีไมเหมาะสม ผูนํากลุมและผูเชี่ยวชาญจะใหขอมูลเพ่ิมเติมและใหผูปวยไดตัดสินใจ

กันภายในกลุม และใหผูปวยไดนําแนวทางแกไขปญหานั้นไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเองตอไป  

โดยจะดําเนินการในสัปดาหท่ี 1, 5, 9, 13 

      2.1.2 กิจกรรมสงเสริมทักษะการออกกําลังกาย ไดแก กิจกรรมสงเสริมการเกิดทักษะ

ในการออกกําลังกาย กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคใหผูปวยไดมีการฝกทักษะในการออกกําลังกาย  

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคใหผูปวยไดมีการฝกทักษะในการออกกําลังกาย โดยมีวิธีการคือ ผูนํากลุ ม

จะสอบถามความคิดเห็นของผูปวย เก่ียวกับความจําเปนของการออกกําลังกายสําหรับผูปวยเบาหวาน

ขณะปวยเปนโรคเบาหวานมีการออกกําลังกายหรือไม อยางไร พรอมท้ังใหผูปวยไดหาขอสรุปภายใน

กลุมวาควรออกกําลังกายหรือไม และจะทําอยางไร โดยกิจกรรมนี้นักกายภาพบําบัดจะเปนผูสงเสริม

ใหผูปวยเบาหวานไดเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย พรอมใหขอมูลวิธีการออกกําลัง กาย

ท่ีถูกตองและเหมาะสมกับโรคและใหผูปวยไดทดลองฝกออกกําลังกายพรอมกัน  โดยจะดําเนินการ

ในสัปดาหท่ี 1, 5, 9, 13 

  2.1.3 กิจกรรมสงเสริมทักษะในการเลือกรับประทานอาหาร ไดแก กิจกรรมสงเสริม

ใหผูปวย ไดเกิดทักษะในการเลือกรับประทานอาหาร ท่ีเหมาะสมกับโรค โดยมีอาหารสาธิต

ซ่ึงเปนอาหารพ้ืนบานท่ีคนในทองถ่ินรับประทานมาแสดงใหผูปวยดู และใหตัวแทนผูปวยลองเลือกอาหาร

ท่ีตนเองรับประทานอยูเสมอโดยอาหารท่ีนํามานั้นจะมีอาหารท่ีควรรับประทานและไมควรรับประทาน 

ในการเลือกนั้นในตอนแรกจะยังไมมีการแนะนําในเรื่องอาหารท่ีเหมาะสมกับผูปวยเบาหวาน เม่ือตัวแทน 

ผูปวยไดเลือกอาหารแลว จะให ผูปวยในกลุมไดแสดงความคิดเห็นวาอาหาร ท่ีเลือกมานั้น เหมาะสม

หรือไมนอกจากนี้นักโภชนาการจะเปนผูใหคําแนะนําเพ่ิมเติมในการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม

กับผูปวยเบาหวาน พรอมท้ังนําขอมูลการบันทึกการรับประทานใน 1 อาทิตยท่ีผูปวยบันทึกมาให

คําแนะนําเพ่ิมเติม วาผูปวยแตละคนนั้นรับประทานเหมาะสมหรือไม  โดยจะดําเนินการในสัปดาห ท่ี 

1, 5, 9, 13 

    2.1.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชผูปวยไดทบทวนแนวทางการดูแล

ตนเองท้ังหมดตลอดการเขารวมกิจกรรมท่ีผานมา โดยผูนํากลุมจะเปดโอกาสใหผูปวยไดพูดคุยวิธีการ 

แนวทางการดูแลตนเองท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมวาไดมีการนําไปใชหรือไมอยางไร มีปญหา

อุปสรรคอยางไร ตองการไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากกลุมผูปวยหรือทีมบุคลาการอยางไรบาง 
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พรอมการใหกําลังใจแกผูปวยในการท่ีจะดูแลตนเองในวิธีการท่ีเหมาะสมตอไป  โดยจะดําเนินการ

ในสัปดาหท่ี 1, 9 

    2.1.5 กิจกรรมการ ออกติดตามเยี่ยมบานของผูปวยโรคเบาหวาน หลังการเขารวม

กิจกรรมตามโปรแกรมการดูแลตน สัปดาหท่ี 2-4, 6-8, 10-12, 14-16 

2.2 จากการวิเคราะหกิจกรรมการสงเสริมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

ในชุมชน หลังการพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองพบวามีขอดีคือ 

                2.2.1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมเพียงพอและสอดคลองกับ
การดําเนินงานวิจัย  
     2.2.2 จัดใหมีกิจกรรมการออกติดตามเยี่ยมบานผูปวยโรคเบาหวานหลังการเขาร วม

กิจกรรมตามโปรแกรมการดูแลตน 

  2.2.3 จัดใหมีกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใหผูปวยทบทวนแน วทาง 

การดูแลตนเองท้ังหมดตลอดการเขารวมกิจกรรมท่ีผานมา ซ่ึงกิจกรรมนี้มีสวนสําคัญมากท่ีจะทําให

ผูปวยเบาหวานไดมีการทบทวนปญหาอุปสรรคพรอมหาแนวทางการชวยเหลือสนับสนุนจาก

กลุมผูปวยดวยกันหรือจากทีมบุคลากรรวมท้ังการใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน  

3. ประโยชนที่ไดรับจากการ การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน หลังจากที่มีการพัฒนาใหม 

    3.1 มีโปรแกรมการ ดูแลตนเองท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในกา รพัฒนาสําหรับ

บุคลากรทางดานสาธารณสุขเพ่ือใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

   3.2 ผูปวยเบาหวานไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองและ สามารถนําไป

ปฏิบัติเพ่ือดูแลตนเองและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินได 

 3.3 ไดแนวทางสําหรับการสงเสริมใหญาติหรือผูดูแลผูปวย ไดมีสวนรวมในการ ท่ีจะดูแล

สนับสนุนใหผูปวยไดมีการดูแลท่ีเหมาะสม และเปนการสรางความตระหนักใหญาติผูปวยไดมีการดูแล

ตนเองเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน 
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