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บทคัดยอ 
 

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบ
ความรู คาความเชื่อม่ัน (KR-20) เทากับ .75 และแบบสอบถามวัดปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม 
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน คาความเชื่อม่ัน  (คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ) 
เทากับ .86 กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบ ลและ
ศูนยสุขภาพชุมชน ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จํานวน 283  คน  ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบหลายข้ันตอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ไคสแควร และคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน  
      ผลการวิจัยพบวา  
 1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อยูในระดับสูง 
 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
            2.1 ปจจัยดานชีวสังคม ทุกตัวแปรไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล สุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน   
  2.2 ปจจัยนํา ไดแก การรับรู ความรุนแรงของโรคเบาหวาน  มีความสัมพันธทางบวกกั บ
พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .262) 
  2.3 ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองท่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .152) 
  2.4 ปจจัยเสริม ไดแก  การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรับ
การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ท่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .315 และ .149 ตามลําดับ) 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, เบาหวาน 
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ABSTRACT 
  The purposes of this descriptive research were: to study self health care behaviors 

of diabetes mellitus patients and to study factors related to self health care behaviors of 

the diabetes mellitus patients in Bangnampriew District, Chachoengsao Province. The tools 

used for data collection were knowledge test forms whose reliability (KR-20) was .75, and 

a questionnaire inquired on predisposing factors, enabling factors, reinforcing factors and 

health care behaviors of diabetes mellitus patients, whose reliability (Cornbach’s Alpha 

Coefficient) was .86. The sample of this study, obtained by a Multi-stage Sampling, were 

283 diabetes mellitus patients who underwent Sub-district health promotion hospitals and 

community health care centers in Bangnampriew District, Chachoengsao Province. The statistics 

used for data analysis were frequency percentage, mean, standard deviation, Chi-square, and 

Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

  The results of the study were as follows: 

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

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

   1.1 All of bio-social factors had no relationship with self health care behaviors 

of diabetes mellitus patients.  

   1.2 Predisposing factors, namely recognition on the critical condition of diabetes 

mellitus, had positive relationship with self health care behaviors at the .05 level of 

significance (r = .262).  

   1.3 Enabling factor, namely approach ability of health care service, had positive 

relationship with self health care behaviors at the .05 level of significance (r = .152). 

   2.4 Reinforcing factor, namely advice from public health officials and warning 

from family members, had positive relationship with self health care behaviors at the .05 

level of significance (r = .315 and .149 respectively). 

Keywords: self health care behaviors, diabetes mellitus 
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 การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจน ไพศาลกิจ 
รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย อาจารยท่ีปรึกษา ดร.วรพล แวงนอก ดร.วรากร เกรียงไกรศักดา 
ดร.พอเจตน ธรรมศิริขวัญ ท่ีไดกรุณาใหความรู คําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆดวยความเอาใจใส 
ทําใหการศึกษาครั้งนี้สมบูรณมากข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 การศึกษาครั้งนี้ไมอาจดําเนินการไดหากไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ี โรงพยาบา ล
สงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยสุขภาพชุมชน ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว และสาธารณสุขอําเภอ  
บางน้ําเปรี้ยว ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหดําเนินไปดวยดี 
 ทายสุด นี้ขอกราบพระคุณ ภรรยา ญาติพ่ีนองและเพ่ือนๆ  ทุกคนท่ีใหกําลังใจในการศึกษา
ครั้งนี้  
 
 

         นายคํารณ มุทะสิน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  

สารบัญ 
 
บทท่ี หนา  
หนาอนุมัติ..........................................................................................................................................(1) 
บทคัดยอภาษาไทย............................................................................................................................(2) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ.......................................................................................................................(3) 
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................................(4) 
สารบัญ...............................................................................................................................................(5) 
สารบัญตาราง....................................................................................................................................(8) 
สารบัญภาพ.....................................................................................................................................(10) 
 
1 บทนํา...............................................................................................................................................1 
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา..................................................................................1 
 1.2 คําถามการวิจัย.........................................................................................................................3 
 1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย.........................................................................................................3 
  1.4 สมมติฐานการวิจัย………………………………………………………………………………………………………3 
 1.5 ขอบเขตการวิจัย......................................................................................................................4 
 1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย..........................................................................................................5 
 1.7 นิยามศัพทเฉพาะ.....................................................................................................................7 
 1.8 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ.......................................................................................................9 
 
2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ....................................................................................................11 
 2.1 ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน………………………………………………………………………………………11 
  2.1.1 ความหมายของโรคเบาหวาน…………………………………………………………………………….11 
   2.1.2 ชนิดและสาเหตุของโรคเบาหวาน..…………………………………………………………………….11 
  2.1.3 เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน………………………………………………………………………...14 
         2.1.4 อาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน…………………………………………………………..14 
  2.1.5 ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน...............................................................................15 
 2.2 แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ.......................................................…………………………………19 
 2.3 แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDE Model……….…………………………………………..………..21 
 

 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  

บทท่ี หนา  
 2.4 ปจจัยดานชีวสังคมท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
  ของผูปวยเบาหวาน ………………………………………………………………………………………………….26 
 2.5 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน……………………………………………….…………28 
 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ.................................................................................................................30 
 
3  วิธีการดําเนินการวิจัย....................................................................................................................34 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง.....................................................................................................34 
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูล.........................................................................................36 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล............................................................................................................45 
 3.4 การวิเคราะหขอมูล.................................................................................................................46 
 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล...............................................................................................46 
 
4  ผลการวิเคราะหขอมูล...................................................................................................................48 
   4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวานกลุมตัวอยาง………………………….……48 
    4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยนํา…………………………………………………………………………………….….….50 
    4.3 ผลการวิเคราะหปจจัยเอ้ือ......................................................................................................57 
 4.4  ผลการวิเคราะหปจจัยเสริม....................................................................................................59 
   4.5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง.................................................................62 
 4.6  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง..….65 
 4.7  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย นํา ปจจัย เอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรม  
         การดูแลสุขภาพตนเอง………………………………………………………………………………………….…...67 
 
5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ...............................................................................................69 
 5.1 สรุปผลการวิจัย......................................................................................................................70 
 5.2 อภปิรายผล............................................................................................................................72 
 5.3 ขอเสนอแนะ..........................................................................................................................78 
 
รายการอางอิง....................................................................................................................................81 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก...........................................................................................................................................84 

(6) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  

บทท่ี หนา  
 ภาคผนวก ก รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ..................................................................................................85 
 ภาคผนวก ข เครื่องมือ..................................................................................................................87 
 
ประวัติผูวิจัย.....................................................................................................................................101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(7) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  

สารบัญตาราง 
 

ตาราง                                                                                                          หนา 
 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จากการสุมรายโรงพยาบาลสงเสริม                
        สุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชน.......................................................................................35 
 2 ขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวาน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง.....................................................48  
     3 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน จําแนกรายขอ............51 
     4  จํานวนและรอยละระดับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน.....................……………………………..……52 
     5  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน   
         โรคเบาหวาน จําแนกรายขอ...................……………………………………………………………………….52 
 6 จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน…..…..53 
     7  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน จําแนกรายขอ....53 
     8  จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน..................…………………...…54 
     9  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูประโยชนของการดูแลตนเองจําแนกรายขอ.......55 
 10 จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง ................. ……………………..55 
 11 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพ    
      ของผูปวยเบาหวาน จําแนกรายขอ................. ………………………………………………………….…..56 
 12 จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวย…..56 
  13 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเขาถึงบริการดานสุขภาพ จําแนกรายขอ..…………..57 
 14 จํานวนและรอยละ ระดับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ....................……………………………...58 
 15 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ จําแนกรายขอ ..58 
     16 จํานวนและรอยละ ระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ...................……………………59 
   17 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  
      จําแนกรายขอ ..................... …………………………………………………………..…………………………..59 
  18 จํานวนและรอยละ ระดับการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข..................….…….…..60 
      19 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  
        จําแนกรายขอ ................. …………………………………………………………………………………..………61 
 20 จํานวนและรอยละ ระดับการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว....................…61 
 21 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน     
   จําแนกรายขอ .................………………………………………………………………………………………..….62 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  

ตาราง                                                                                                           หนา 
 22 จํานวนและรอยละ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
   ดานการควบคุมอาหาร.………………………………………………………………….……………………….…63 
 23 จํานวนและรอยละ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
   ดานการออกกําลังกาย .................……………………………………………………………………………...64 
 24 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการรักษา......64 
 25 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการ  
       ปองกันภาวะแทรกซอน………………………………………………………………………………………….….65 
 26 จํานวนและรอยละระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง..................………………………….….65 
 27 ความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย                                          
   เบาหวาน .................………………………………………………………………………………………………...66 
 28 ความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตน 
   ของผูปวยเบาหวาน………………………………………………………………………………………………..….67 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  

สารบัญภาพ 
 
ภาพ                                                                                                             หนา 
    1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ............................................................................................................ 6 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
    
  ปจจุบัน โรคเบาหวานยังเปนปญหาท่ีสําคัญทางดานสาธารณสุขของคนท่ัวโลก ถึงแมวาจะมี
การศึกษาคนควาถึงสาเหตุ และปจจัยการเกิดโรค ตลอดจนวิธีการรักษาในหลายรูปแบบ ก็ตาม  
แตก็ยังไมสามารถรักษาโรคเบาหวานใหหายขาดได และผูท่ีเปนโรคเบาหวานจะมีผลกระทบตอ
การทํางานของอวัยวะทุกระบบของรางกาย ทําใหสุขภาพผูปวยเบาหวานเสื่อมเร็วกวาปกติ ประกอบกับ
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรัง ผูปวยจึงเกิดความเบื่อหนายในการปฏิบัติตนเพ่ือ ควบคุมโรค จึงสงผลให
ความสามารถในการดูแล ตนเองลดลง ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนไดงายและรุนแรง มากข้ึน ผูปวย 
จึงเสียชีวิต เพ่ิมมากข้ึน  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทาง การแพทย  (กรมการแพทย , 2556, 
หนา 1-3) พบวา ผูปวยเบาหวานท่ัวโลกเกิดภาวะแทรกซอนของจอประสาทตา รอยละ 20 และระยะ
การปวยดวยโรคเบาหวาน 15 ป จะพบปญหาของจอประสาทตาเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 80 โดยพบตาบอด
รอยละ 2 แล ะสูญเสียการมองเห็นข้ันรุนแรง รอยละ 10  ความชุกของโรคไตวายเรื้อรังประมา ณ 
รอยละ 40 และผูปวยเบาหวานท่ัวโลกทุกๆ สามสิบวินาที จะมีผูสูญเสียขาหรือเทาจากเบาหวานหนึ่งขาง  
 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย  (กรมการแพทย, 2556, หนา 2) พบวา
มีผูท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนเบาหวานแตไมไดรับการรักษา คิดเปนรอยละ 3.3  ป พ.ศ. 2541 -2551  
โรคเบาหวาน มีอัตราปวยเพ่ิมข้ึนเปน 3.85 เทา จากอัตราปวย 175.7 เปน 675.7 ตอแสนประชากร 
ใน พ.ศ. 2551 และมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในป พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือประมาณวันละ 
19 คน รวมท้ังขอมูลจาก สํานักโรคไมติดตอ (2556, ออนไลน) พบวา จํานวน ผูปวยและอัตราปวย
ผูปวยในดวยโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางป 2553-2555 มีแนวโนม
เพ่ิมสูงข้ึนทุกป คือ ป 2553 จํานวน 7,730 ราย คิดเปนอัตราปวย 1,151.23 ตอแสนประชากร ป 2554 
จํานวน 7,871 ราย คิดเปนอัตราปวย 1,163.23 ตอแสนประชากร  และ ป 2555 จํานวน 8,164 ราย 
คิดเปนอัตราปวย 1 ,196.11 ตอแสนประชากร  ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมสูงข้ึนของอัตราปวย
ดวยโรคเบาหวานท่ีพบภาวะแทรกซอนดวยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว ระหวางป 
2553-2555  คือ ป 2553 อัตราปวย 1 ,365.3 ตอแสนประชากร  ป 2554 อัตราปวย 1 ,748 .8 
ตอแสนประชากร และป 2555 อัตราปวย 1,832.90 ตอแสนประชากร (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว, 2556, หนา 17) การดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน นอกจากการบริการดูแลรักษาโดยแพทย
และทีมบุคลากรทางการแพทยแลว องคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหการรักษาบรรลุตามวัตถุประสงค  คือ 
ความรวมมือของผูปวย และครอบครัวหรือผูดูแล ดังนั้นการใหความรูโรคเบาหวานและเสริมสรางทักษะ
การดูแลตนเองจึงเปนสิ่งจําเปน และเปนกุญแจสําคัญท่ีทําใหผูปวยมีสวนรวมในการักษาอยางเหมาะสม
และยั่งยืน (สมาคมเบาหวานแหงประเทศไทย, 2554, หนา จ) โดยใหดําเนินการสงเสริมการดูแลตนเอง
และประเมินผลการรักษาดวยตนเอง (สมาคมเบาหวานแหงประเทศไทย , 2554, หนา 13) การดูแล



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 2 

ตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน การดูแลตัวเองเปนการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีบุคคล
ริเริ่มและปฏิบัติไดดวยตัวเอง โดยมีเปาหมายเพ่ือดํารงไวซ่ึงการรักษาชีวิตสุขภาพและความผาสุกของ
บุคคลนั้น ท้ังในภาวะปกติและเกิดความเจ็บปวย ( Orem, 1985; อางถึงใน เสาวนีย โคตรดก , 2552, 
หนา 3) และการดูแลตัวเองใหถูกตองจะชวยลดและชะลอการเกิดโรคแทรกซอนใหชาลงหรือ
โรคแทรกซอนบางอยางอาจปองกันมิใหเกิดข้ึนไดเลย (เทพ หิมะทองคํา และคณะ, 2550, หนา 131) 
  โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว ไดดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน โดยจัดทีมแพทยออกหนวยใหบริการ
การรักษาผูปวย เบาหวาน  ตามโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ท้ังหมด 9 แหง ศูนยสุขภาพ ชุมชน 
1 แหงๆ ละ 1 ครั้ง/ เดือน โดยใหบริการตรวจ รักษา จายยา นัดหมายตรวจ ครั้งตอไป รวมท้ัง
ใหสุขศึกษา ท้ังราย บุคคล และรายกลุม ท่ีเก่ียวกับ การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย เบาหวาน  
ในเรื่องการ ควบคุม อาหาร การออกกําลังกาย การกินยา และการปองกันภาวะแทรกซอน จาก
โรคเบาหวาน ในสวนของเจาหนาท่ีประจําท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ ศูนยสุขภาพชุมชน
ทุกแหง ติดตามดูแลผูปวยเบาหวานดวยการเยี่ยมบาน ปละ 1-3 ครั้ง ตามความรุนแรงของ ผูปวย 
แตแนวโนมของผูปวยเบาหวาน ท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ไมได ระหวางป 2553- 2555  ยังสูงข้ึน
ทุกป คือ ป 2553 รอยละ 34 ป 2554 รอยละ 36 และป  2555 รอยละ 39  (สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว , 2556 , หนา 21 ) สงผลกระทบตอคาใชจายในการรักษาผูปวยเบาหวานท่ีมี
ภาวะแทรกซอนสูงกวา ท่ียังไมมีภาวะแทรกซอน ถึง 2 เทา สอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพชีวิต
ของผูปวยเบาหวานท่ี มีภาวะแทรกซอนแลว  มีคุณภาพชีวิตต่ํากวา เปน 2 เทา (สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว, 2556, หนา 27) จึงสงผลกระทบตอผูดูแลผูปวยเบาหวานท่ีตองรับภาระการดูแล
ผูปวยเบาหวานเพ่ิมมากข้ึนกวาท่ียังข้ึนไมพบภาวะแทรกซอน 
  ผูวิจัย ในฐานะเปนผูปฏิบัติหนาท่ี ดูแลผูปวยเบาหวานท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบ ล
สิงโตทอง และรวมจัดทําแนวทางการ พัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
รวมกับโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน ตาม แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDE model ของ Green and Mcdonald 
(1997, หนา  360; อางถึงใน พรสุข หุนนิรันดร , 2545, หนา 336-341) ซ่ึงเปนแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลวามีสาเหตุการเกิดพฤติกรรมไดอยางไร ใน 4 ปจจัย ไดแก ปจจัย
ดานชีวสังคม ปจจัยนําในสวนท่ีเก่ียวของกับความรูและการรับรูตามแบบแผนความเชื่อดาน สุขภาพ 
(health belief model) ของ Strecher & Rosenstock (1997, หนา 44-47; อางถึงใน พรสุข  
หุนนิรันดร , 2545, หนา 160-165) ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม  ท่ีมีความสัมพันธกับ พฤติกรรม ของ
ผูปวยเบาหวาน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน และพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ ตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน นําสูการปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยตอไป 
  

1.2 คําถามการวิจัย 
 
  1.2.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนอยางไร  
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  1.2.2 ปจจัยใดบางท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1. 3.2 เพ่ือศึกษา ปจจัยท่ีมี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
  1.4.1 ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก  
   1) เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
   2 ) อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
  3 ) สถานภาพสมร ส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล สุขภาพตนเองขอ งผูปวย
เบาหวาน 
   4) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน 
   5) อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
   6 ) รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
   7) ระยะเวลาท่ีปวยเปนเบาหวาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน 
  1.4 .2 ปจจัยนํา ไดแก 
   1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน 
   2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
   3) การรับรูความรุนแรง ของโรคเบาหวาน  มีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
   4) การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
   5) การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
  1.4. 3 ปจจัยเอ้ือ ไดแก 
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   1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน 
   2) การเขาถึงแหลงทรัพยากร ดานสุขภาพ  มีความสัมพันธทางบวกกับ พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
  1.4. 4 ปจจัยเสริม ไดแก 
   1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
   2) การไดรับการกระตุน เตือนจากสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 
  การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนด
ขอบเขตการศึกษาคนควากลุมผูปวยเบาหวาน ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 
  1.5.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูปวยเบาหวาน ท่ีระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน 180 mg/dl 
และไมมีภาวะแทรกซอน  ท่ีเขารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 12 แหง และ
ศูนยสุขภาพชุมชน 1 แหง ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 964 คน (สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางน้ําเปรี้ยว, 2556, หนา 29) 
  1.5.2 ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย 
   1) ตัวแปรตน  ไดแก ปจจัยดานชีวสังคม  ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ สมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน ปจจัยนําไดแก ความรูเก่ียวกับ
โรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  การรับรูความรุนแรง
ของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการการดูแลตนเอง 
ปจจัยเอ้ือไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ปจจัยเสริม 
ไดแก  การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิก
ในครอบครัว  
   2) ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ประกอบดวย 
การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรักษา และการปองกันภาวะแทรกซอน 
  1.5.3 ระยะเวลาศึกษา ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2556-มกราคม 2557  
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จะเห็นไดวาผูปวยเบาหวาน สามารถ
ปองกันและควบคุมควบคุมการเกิดภาวะแทรกซอนได ดวยการดูแลสุขภาพตนเอง แตมีสาเหตุท่ีทําให
เกิดภาวะแทรกซอน และเกิดอันตราย จากโรคเบาหวานเพ่ิม มากข้ึน เนื่องมาจากการมีพฤติกรรม
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การดูแลสุขภาพตนเอง ท่ีไมถูกตอง ผูวิจัยจึงประยุกต แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDE model 
ของ Green & Mcdonald (1997, หนา 360; อางถึงใน  พรสุข หุนนิรันดร , 2545, หนา 336-341) 
และแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (health belief model) ของ Strecher & Rosenstock (1997, 
หนา 44-47; อางถึงใน พรสุข หุนนิรันดร , 2545, หนา 160-165) เปนแนวทางการศึกษาพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีเก่ียวของกับปจจัยดานชีวสังคมปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และ
ปจจัยเสริม โดยเฉพาะปจจัยนําไดนํา แบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ ท่ีเก่ียวกับความรูเรื่องโ รค 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง 
และก ารรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ  เพ่ือนําผลท่ีไดไปพัฒนารูปแบบก ารรับรูดานสุขภาพ และ
การสงเสริมสุขภาพท่ีถูกตอง เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองได สามารถปองกัน
ตนเองจากการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  สงผลตอการ ลดลงของ ภาวะแทรกซอน
ดวยโรคเบาหวานในอนาคต ไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ดังภาพ 1 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
 1) ดานการควบคุมอาหาร  
 2) ดานการออกกําลังกาย  
 3) ดานการรักษา  
 4) ดานการปองกันภาวะแทรกซอน  

 
 

ปจจัยดานชวีสังคม 
1) เพศ  
2) อาย ุ 
3) สถานภาพสมรส  
4) ระดับการศึกษา  
5) อาชีพ  
6) รายได 
7) ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน  

ปจจัยนํา 
 1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด 
     ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 
 3) การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
 4) การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง 
 5) การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง  

ปจจัยเอ้ือ 

 1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

 2) การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 

     ปจจัยเสริม 

 1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 

 2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิก 

     ในครอบครัว 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
  1.7.1 ผูปวยเบาหวาน หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเ บาหวาน 
ชนิดท่ี 2 ท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน 180 มิลลิกรัมตอ เดซิลิตร และไมมีภาวะแทรกซอน ไดรับ
การรักษาดวยการรับประทานยาเม็ดเพ่ือควบคุม ระดับน้ําตาลในเลือด ไมนอยกวา 1 ป ท่ี โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล  12 แหง และศูนยสุขภาพชุมชน 1 แหง  ในเขต อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  1.7.2 ปจจัยดานชีวสังคม หมายถึง ปจจัยภายในตัวบุคคลท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิด
การแสดงพฤติกรรมการดูสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว ไดแก  
   1) เพศ หมายถึง เพศของผูปวยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลและศูนยสุขภาพชุมชน  ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเปน เพศหญิง และ
เพศชาย  
   2) อายุ หมายถึง เวลาท่ี ดํารงชีวิตอยู ของผูปวยเบาหวาน นับจํานวนเต็มปตั้งแต เกิด
จนถึงปจจุบัน  ถานับจํานวนเดือนซ่ึงเกินจากเดือนเกิดมาจํานวน 1- 5 เดือน ใหนับเปนอายุปจจุบัน  
ถานับจํานวนซ่ึงเกินจากเดือนเกิดมาจํานวน 6-11 เดือน ใหนับอายุเพ่ิมอีก 1 ป นับตั้งแต ผูวิจัย
ทําการเก็บขอมูล 
   3) สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพการสมรสของผูปวยเบาหวาน แบงเปน 3 ระดบั 
คือ สถานภาพคู สถานภาพโสด และหมาย หยา/แยก 
   4) ระดับการศึกษา หมายถึง การจบการศึกษาข้ันสูงสุดของผูปวยเบาหวาน  แบงเปน
ไดแก 4 ระดับ ไดแก ไมไดรับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอนุปริญญาข้ึนไป   
   5) อาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพในปจจุบันของผูปวยเบาหวาน แบงออ กเปน 
เกษตรกรรม รับจางท่ัวไป ลูกจางเอกชนหรือรัฐบาล รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 
และอ่ืนๆ 
   6) รายไดหมายถึง ผลประโยชนหรือคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนท่ีผูปวยเบาหวานไดรับ
ซ่ึงอยูในรูปของตัวเงิน ไดแก คาแรงและเงินเดือน เงินโบนัส กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตร 
และธุรกิจอ่ืนๆ 
   7) ระยะเวลาท่ีปวยเปน โรค เบาหวาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีนับจํานวนเต็ม เปนป
ตั้งแตวันท่ีผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานจนถึงวันท่ีผูวิจัยทําการเก็บขอมูล 
  1.7.3 ปจจัยนํา หมายถึง ปจจัย พ้ืนฐานภายในตัวผูปวยเบาหวาน ท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจ หรือ
ความพอใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ซ่ึงไดมาจากประสบการณในการเรียนรู และการรับรู ประกอบดวย 
   1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน  หมายถึง การท่ีผูปวยเบาหวาน มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับสาเหตุ อาการ การปองกัน การรักษาและการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมโรคเบาหวาน
และ ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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   2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ของโรคเบาหวาน หมายถึง  กรณี
ผูปวยเบาหวานรับรู โอกาสเสี่ยงตอเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ดานการเกิดแผลท่ีเท า 
ตาตอกระจก ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และไตเสื่อม 
   3) การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน หมายถึง  การท่ี ผูปวยเบาหวานรับรูวา
การเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอน มีความรุนแรงตอสุขภาพตนเอง ทําใหตองถูกตัดเทา
เกิดไตวาย เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เกิดอัมพาต และตาบอด  
   4) การรับรูประโยชนของการ ดูแลตนเอง  หมายถึง การท่ี ผูปวย เบาหวาน รับรูวา
การดูแลตนเองตามคําแนะนํา เรื่องการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย  การรักษา และการปองกัน
ภาวะแทรกซอน จะสามารถหลีกเลี่ยงจากความรุนแรงจากโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนได 
   5) การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง หมายถึง การท่ีผูปวยเบาหวานรับรูถึงอุปสรรค 
เปนการคาดการณลวงหนาของ ของผูปวยเบาหวาน ตอการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับ การดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานในทางลบ ไดแก การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การพบแพทย
ตามนัด และการดูแลเทา  
  1.7.4 ปจจัยเอ้ือ หมายถึง สภาพของสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูปวยเบาหวานมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  หรือมีพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 
   1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ หมายถึง การท่ีผูปวยเบาหวานสามารถไปรับบริการ
รักษาโรคจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และศูนยสุขภาพชุมชน ท่ีตนเองรักษาพยาบาล อยูได
อยางสะดวก ซ่ึงประเมินจาก การมีสิทธิการรักษาพยาบาล ระยะทาง จากบานผูปวยเบาหวาน ถึง
สถานบริการ การดูแลของผูดูแลผูปวยเบาหวาน การติดตามผูปวยเบาหวานของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
และชองทางสื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วระหวางผูปวยเบาหวานกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข  
   2) การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ หมายถึง การท่ีผูปวยเบาหวาน สามารถ
เขาถึงแหลงบริการ ดานสุขภาพในพ้ืนท่ี  ในเรื่องสถานท่ีออกกําลังกายในชุมชน กิจกรรมกลุมผูปวย
เบาหวาน นโยบายสาธารณะดานสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) และเอกสารการใหความรู
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
  1.7.5 ปจจัยเสริม หมายถึง การท่ี ผูปวยเบาหวาน ไดรับ การสนับสนุน การกระตุน เตือน 
การใหขอมูลคําแนะนํา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 
   1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข หมายถึง  การท่ีผูปวยเบาหวานไดรับ
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเองจากทีมแพทยโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว และเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ท่ีใหการดูแลผูปวยเบาหวาน ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 12 แหง และศูนยสุขภาพชุมชน 1 แหง 
ในเขตอําเภอบางน้ํา เปรี้ยว  ดานการควบคุมอาหาร  การออกกําลังกาย  การรักษา และการ ปองกัน
ภาวะแทรกซอน 
   2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การท่ีสมาชิก
ในครอบครัวของผูปวย เบาหวาน  แสดงออกใน ความสนใจ การเอาใจใสผูปวยโรคเบ าหวาน 
โดยการกระตุนเตือนผูปวยใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง  ในการควบคุมอาหาร การ ออกกําลังกาย 
การรักษาและการปองกันภาวะแทรกซอน 
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  1.7.6 พฤติกรรม การดูแล สุขภาพ ตนเอง ของผูปวยเบาหวาน  หมายถึง การกระทําหรือ
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตางๆ ท่ีกระทําเปนปกติวิสัยของผูปวย ไดแก 
   1) ดานการควบคุมอาหาร หมายถึง การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานดานการควบคุม
การบริโภคอาหาร ท้ังชนิดของอาหารประเภทแปง น้ําตาลและไขมัน และ การควบคุมปริมาณ
การรับประทานอาหารใหเหมาะสมกับภาวะโรค  
   2) ดานการออกกําลังกาย หมายถึง การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานดานการเคลื่อนไหว
รางกาย เพ่ือใหรางกายไดนําน้ําตาลไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   3) ดานการรักษา หมายถึง  การ ดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการรัก ษา 
ในสวนของพฤติกรรมการใชยา และการรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
   4) ดานการปองกันภาวะแทรกซอน หมายถึง  การดูแลตนเองของผูปวยเบา หวาน 
ในการปองกันภาวะแทรกซอน จากโรคเบาหวาน  ในเรื่องการดูแลความสะอาดของเทา  การปองกัน
บาดแผลท่ีเทา และการสังเกตภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและต่ํา 
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
  1.8.1 ทราบถึงความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม 
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  1.8.2 ผลการศึกษาจะเปนขอมูลพ้ืนฐาน นําไปใช พัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ ตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี สงผลถึงการปองกันและลดลงของภาวะแทรกซอน
ของผูปวยเบาหวาน  
  1.8.3 เปนขอมูลสําหรับการสงเสริมพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหว าน 
ในหนวยงานอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญในการรวมดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน เชน
หนวยบริการสาธารณสุขของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และครอบครัว ของผูปวย
เบาหวานเอง  
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8เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
       การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชในการศึกษา ดังนี้ 
       2.1 ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
       2.2 แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (health belief model) 
       2.3 แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDE model 
       2.4 ปจจัยดานชีวสังคม ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล สุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน  
       2.5 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
       2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
         

2.1 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

       

 2.1.1 ความหมายของโรคเบาหวาน 

       องคการอนามัยโลก ไดใหคําจํากัดความของโรคเบาหวานไววา เปนลักษณะภาวะน้ําตา ล

ในเลือดสูง และมีความผิดปกติเก่ียวกับกระบวนการเผาผลาญ ของคารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

เนื่องจากประสิทธิภาพของอินซูลินท่ีผิดปกติของตอมไรทอ ( WHO, 1994 , หนา  56 ; อางถึง ใน 

ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา, 2555, หนา 14) 

       โรคเบาหวาน เปนความ ผิดปกติทางเมตาบอลิซึมซ่ึง มีลักษณะสําคัญ คือ ระดับน้ําตาล  

กลูโคสสูงในเลือด (hyperglycemia) ซ่ึงเปนผลจากความบกพรองของการหลั่งอินซูลินหรือการออกฤทธิ์

ของอินซูลินหรือท้ังสองอยางรวมกัน การเกิดภาวะระดับน้ําตาลสูงในเลือดเปนระยะเวลานานทําใหมี

การทําลายการเสื่อมสมรรถภาพ และการลมเหลวในการทํางานของอวัยวะตางๆ ท่ีสําคัญไดแก ตา  ไต 

เสนประสาทและหลอดเลือดแดงท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ (สุทิน ศรีอัษฎาพร และวรรณี นิธิยานันท, 

2548, หนา 3)  

       2.1.2 ชนิดและสาเหตุของโรคเบาหวาน 

         สทิุน ศรีอัษฏาพร และวรรณี นิธิยานันท (2548 , หนา 2-3)  ไดแบงชนิดและสาเหตุ ของ

โรคเบาหวาน ดังนี ้

              1) โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 (type 1 diabetes) มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ ไอสเล็ทบีตาเซลล

(islet B-cell) ถูกทําลายอยางมาก จนทําใหเกิดภาวะขาดอินซูลินอยางรุนแรง ผูปวยโรคเบาหวาน

ประเภทนี้รางกายจะขาดอินซูลินโดยสิ้นเชิง เนื่องจากตับออนไมสามารถสรางอินซูลินไดเม่ือไมมีอินซูลิน 
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รางกายก็ไมสามารถนําน้ําตาลเขาไปในเนื้อเยื่อเพ่ือเผาผลาญใหเกิดพลังงานได  ทําใหระดับน้ําตาล

ในเลือดสูงข้ึน เม่ือรางกายไมสามารถนําน้ําตาลไปใชเปนพลังงานได รางกายจะมีการสลายไขมันและ

โปรตีนมาใชเปนพลังงานทดแทนซ่ึงกระบวนการสลายไขมันจะไดสารคีโตนซ่ึงมีฤทธิ์เปนกรดและมีพิษ

ตอรางกายออกมาดวย การขาดอินซูลินจะทําใหเกิดการสลายไขมันในอัตราท่ีรวดเร็วมากทํา ให

มีสารคีโตนเกิดข้ึนมาก จะทําใหเกิดภาวะกรดค่ังในเลือดจากสารคีโตน (diabetic ketoacidosis: DKA) 

เม่ือหายใจออกมาจะมีกลิ่นเหมือนผลไม (fruity odor) มีอาการหายใจหอบลึก ชีพจรเตนเร็ว ผิวหนัง

แหงและอุน คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ระดับความรูสึกตัวจะคอยๆ  ลดลง และถาไมไดรับการรักษา

จะนําไปสูการหมดสติจากภาวะกรดค่ังในเลือดได ลักษณะทางคลินิกของโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 มีดังนี้ 

คือ สวนใหญอายุนอยกวา 20 ป อาการของโรคเกิดข้ึนรวดเร็ว และผูปวยมีรูปรางผอม (วิทยา ศรีดามา, 

2543 หนา 11) 

              2) โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ( type 2 diabetes) เปนผลจากพยาธิปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก 

ภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) และภาวะขาดอินซูลินสัมพัทธ (relative insulin deficiency) 

ผูปวยอาจมีภาวะใดภาวะหนึ่งเดนกวาอีกภาวะหนึ่งก็ได  ลักษณะทางคลินิกท่ีสําคัญ  ไดแก ผูท่ีมีอายุ

มากกวา 40 ปข้ึนไป พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และคนท่ีอวนหรือถาไมอวนแตมีไขมันสะสมท่ีทอง

มากเกินไปจะเกิดโรคนี้ไดงาย นอกจากนี้พันธุกรรม ก็มีสวนเก่ียวของกับการเกิดโรคอยางมาก ผูท่ีมี

ประวัติสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะมีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน ก็มีแนวโนมท่ีจะเปนโรคเบาหวาน

ชนิดนี้ไดมากดวย ในระยะแรกๆ ภาวะน้ําตาลสูงในเลือดจะไมรุนแรงและผูปวยมักไมมีอาการ ผูปวย

จะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนเรื้อรังท้ังท่ีหลอดเลือดแดงใหญ  (โรคหัวใจและหลอดเลือด) 

และหลอดเลือดแดงฝอย (ภาวะแทรกซอนท่ีจอตา ภาวะแทรกซอนท่ีไต) ภาวะ ketoacidosis 

จะไมเกิดงายเหมือนโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 แตอาจเกิด ไดเม่ือมีภาวะเครียดท่ีรุนแรง เชน ติด เชื้อ 

ผูปวยไมจําเปนตองไดรับการรักษาดวยอินซูลินเพ่ือการดํารงชีวิต การเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี  2 

มีความสัมพันธกับพันธุกรรมอยางใกลชิดมากกวาการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 อยางไรก็ตามบทบาท

ของพันธุกรรมตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 คอนขางซับซอนและยังไมสามารถระบุไดชัดเจน  

นอกจากปจจัยทางพันธุกรรมแลว ปจจัยสําคัญอ่ืน ท่ีทําใหมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ไดแก อายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ความอวน ยิ่งอวนมากยิ่งมีความเสี่ยงสูงข้ึน การไมออกกําลังกาย  

ประวัติโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ความดันโลหิตสูง และความผิดปกติของไขมันในเลือด 

              3) โรคเบาหวานชนิดอ่ืนๆ (other specific types) มีสาเหตุท่ีสําคัญ ไดแก 

                   (1) พันธุกรรม (genetic) บีตาเซลลทํางานบกพรองจากความผิดปกติทางพันธุกรรม 

(genetic defects of the B-Cell) เปนสาเหตุของโรคเบาหวานท่ีเรียกวา maturity-onset diabetes 

of the young (MODY) ซ่ึงมีหลายชนิด โดยแตละชนิดจะมีลักษณะทางคลินิกท่ีคลายคลึงกัน ไดแก 

ภาวะน้ําตาลสูงในเลือดมักเริ่มเกิดข้ึนกอนอายุ 25 ป มีการถายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal 

dominant มีการหลั่งอินซูลินบกพรอง โดยท่ีการออกฤทธิ์ของอินซูลินยังปกติหรือบกพรองเล็กนอยและ

ตรวจไมพบแอนติบอดีท่ีบงชี้วามีกระบวนการออโตอิมมูนตอบีตาเซลลเกิดข้ึน นอกจากนี้ความผิดปกติ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

13 

ทางพันธุกรรมชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงพบนอยมากสามารถทําใหเกิดโรคเบาหวานได เชน มีความพรองในการเปลี่ยน 

pro-insulin ใหเปนอินซูลิน การสังเคราะหอินซูลินท่ีมีโครงสรางผิดปกติ ซ่ึงทําใหไมสามารถ จับกับ 

Insulin recepter และออกฤทธิ์ทางชีวภาพไมได 

                   (2) โรคของตับออน (disease of the exocrine pancreas) การทําลายเนื้อเยื่อ

ตับออนอยางมากจะทําใหไอสเล็ทบีตาเซลล (Islet B-cell) ถูกทําลายดวยซ่ึงเปนผลใหเกิดโรคเบาหวานได 

สาเหตุท่ีพบบอย ไดแก การตัดตับออน ตับออน เกิดอักเสบ ตับออนไดรับอันตราย การติดเชื้อ มะเร็ง

ตับออน cystic fibrosis และ hemochromatosis 

                 (3) โรคตอมไรทอตางๆ ( endocrinopathies) ฮอรโมนหลายชนิด เชน  growth 

Hormone, cortisol, glucagon และ epinephrine มีฤทธิ์ตานฤทธิ์ของอินซูลิน ภาวะท่ี รางกาย

มีฮอรโมนดังกลาวมากเกิน  จึงทําใหเกิดโรคเบาหวานไดเชน gushing’s syndrome, glucagonoma 

และpheochromocytoma 

                  (4) ยาและสารเคมี  (drugs or chemical-induced) ยาและสารเคมีหลาย ชนิด

ทําใหเกิดโรคเบาหวานไดดวยกลไกตาง ๆกัน เชน การยับยั้งการหลั่งอินซูลิน ซ่ึงมักทําใหเกิดโรคเบาหวาน 

ในผูท่ีมีภาวะดื้ออินซูลินรวมอยูดวย ตานการออก ฤทธิ์ของอินซูลิน เชน ยาขับปสสาวะ Thiazide 

ในขนาดสูงมีผลทําใหการหลั่งอินซูลินลดลง 

                  (5) ภาวะติดเชื้อ การติดเชื้อไ วรัสบางชนิดทําใหเกิดการทําลายไอสเล็ท บีตาเซลล

(Islet B-cell) ได เชน หัดเยอรมัน และคางทูม 

                  (6) โรคพันธุกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธกับโรคเบาหวาน  เชน ความผิดปกติของ

โครโมโซมชนิดตางๆ ไดแก down’s syndrome, klinefelter, s syndrome, turner, s syndrome 

และ wolfram, s syndrome ซ่ึงเปนกลุมอาการท่ีประกอบดวย โรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึนตั้งแตอายุยังนอย 

โดยเกิดจากภาวะขาดอินซูลิน โรคเบาจืด ประสาทตาฝอ หูหนวกและมีการถายทอดทาง พันธุกรรม

แบบ autosomal recessive 

             4) โรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึนขณะตั้งครรภ  (gestational diabetes mellitus: GDM) 

เปนความผิดปกติในการทนตอกลูโคสทุกระดับซ่ึงเกิดข้ึนหรือวินิจฉัยไดเปนครั้งแรกในขณะตั้งครรภ 

โดยไมคํานึงถึงวาผูปวยจะไดรับการรักษาโดยวิธีใด และโรคเบาหวานจะหายไปหรือไมหลังจาก

การตั้งครรภสิ้นสุดลง ซ่ึงโรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึนในระหวางการตั้งครรภ มักเกิดในคนท่ีมีประวัติ

คนในครอบครัวเปนโรคเบาหวาน มีน้ําตาลรั่วออกมาในปสสาวะ (glycouria) มีประวัติการคลอดทารก

ท่ีตายในครรภ  (stillbirth) หรือแทง ทารกผิดปกติหรือคลอดเด็กตัวใหญเปนคนอวน เปนตน ซ่ึงตอง

วินิจฉัยโดยการทดสอบความทนตอกลูโคส (oral glucose tolerance test: OGTT) 

 

 

 

        2.1. 3 เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 
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           การวินิจฉัยโรคเบาหวานในปจจุบันสามารถทําไดหลายวิธีแตละวิธีมีวัตถุประสงค  ความไว 

ความจําเพาะและคาใชจายท่ีแตกตางกัน ดังนี้ (สุทิน ศรีอัษฏาพร และวรรณี นิธิยานันท , 2548 , 

หนา 23)                 

              1) มีอาการแสดงของโรคเบาหวานรวมกับระดับ plasma glucose (PG) ในเวลา ใด

เวลาหนึ่งมากกวาหรือเทากับ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาการแสดงของโรคเบาหวาน ไดแ ก 

ถายปสสาวะมาก ดื่มน้ํามาก และน้ําหนักลด หรือ 

              2) fasting plasma glucose (FPG) มากกวาหรือเทากับ  126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

หมายถึง ไมรับประทานอาหารอยางนอย 8 ชั่วโมง หรือ 

               3) plasma glucose ณ เวลา 2 ชั่วโมง (2-h PG) มากกวาหรือเทากับ 200 มิลลิกรัม/

เดซิลิตร ในระหวางการทดสอบความทนตอกลูโคส (oral glucose tolerance test: OGTT) 

        2.1.4 อาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน มี 4 อยางคือ 

            1) อาการและอาการแสดงของผูปวยโรคเบาหวานท่ีมักพบไดบอยๆ คือ (เทพ หิมะทองคํา 

และคนอ่ืนๆ, 2550, หนา 32-47)  

               (1) ปสสาวะบอยและมาก ( polyuria) และ ปสสาวะในตอนกลางคืน เนื่องจาก

กระบวนการกรองน้ําตาลในเลือดสูงมาก  จะออกมาทางปสสาวะ  โดยไตจําเปนตองดึงน้ําออกมาดวย

ดังนั้น ผูปวยเบาหวานยิ่งมีระดับน้ําตาลสูงมากเทาใดก็ยิ่งทําใหปสสาวะบอยและมากข้ึนเทานั้น  ทําให

ตองตื่นมาเขาหองน้ําตอนกลางคืนบอยๆ 

              (2) คอแหง กระหายน้ํา ดื่มน้ํามาก ( polydipsia) เนื่องจากรางกายตองเสียน้ําจาก

การปสสาวะบอยและมากทําใหเกิดภาวะขาดน้ํา จึงตองชดเชยดวยการดื่มน้ําบอยๆ 

               (3) หิวบอย รับประทานอาหารจุ ( polyphagia) และออนเพลีย เนื่องจากรางกาย

ขาดพลังงาน 

               (4) น้ําหนักลด ผอม ลง เนื่องจากในภาวะท่ีขาดอินซูลิน  รางกาย จึงไมสามารถ

นําน้ําตาลในเลือดไปใชเปนพลังงานได  และการขาดน้ําจากการปสสาวะบอย  รางกายจึงจําเปนตอง

นําเอาโปรตีนและไขมันท่ีเก็บสะสมไวในเนื้อเยื่อมาใชแทน จึงทําใหรูสึกออนเพลียและน้ําหนักตัวลดลง

โดยไมทราบสาเหต ุ

               (5) สายตามองเห็นไมชัดเจน ตาพรามัว เนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือด

จะทําใหเกิดการทําลายของจอรับภาพและการเสื่อมของเลนสตา 

               (6) ถาเปนแผลจะหายยาก มีการติดเชื้อตามผิวหนัง และเกิดฝบอย เนื่องจาก

การท่ีรางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง ( hyperglycemia) จะทําใหระบบตอตานเชื้อโรคทํางานได

นอยลง 

               (7) คันตามผิวหนังมีการติดเชื้อรางาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชองคลอดของ

ผูปวยโรคเบาหวานเพศหญิง 

                (8) ชาปลายมือปลายเทา 
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                (9) หยอนสมรรถภาพทางเพศ 

            2) อาการแสดงของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามีดังนี้ 

                 ( 1) รูสึกไมสบายเฉียบพลัน 

                 ( 2) หิวมาก มือสั่น 

                 ( 3) เหง่ือออกมาก ตัวเย็น 

                 ( 4) ใจสั่น หัวใจเตนแรงและเร็ว 

                 ( 5) ปวดศีรษะ มึนงง เวียนศีรษะ หนามืด 

                 ( 6) ตาลาย ตาพรามัว หรือเห็นภาพซอน 

                 ( 7) ความรูสึกนึกคิดผิดปกติไป สับสน เลอะเลือน 

                 (8) พฤติกรรมเปลี่ยน หงุดหงิด หรือฉุนเฉียวอยางฉับพลัน 

                 ( 9) หนาซีด หรือพูดไมชัด 

                 (10) กรณีรุนแรงมาก จะมีอาการชัก หมดสติ 

                  ( 11) ถาเกิดในเวลากลางคืน จะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง เหง่ือออกมาก ขณะ

หลับฝนราย เม่ือตื่นข้ึนมา อาจสังเกตวาเสื้อผาท่ีใสนอนเปยกเหง่ือ 

         2.1.5 ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 

         ผูปวยเบาหวานมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดทุกคน ถาไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล

ในเลือดใหอยูในเกณฑปกติได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย อาการและ

อันตรายของโรคเบาหวานเกิดจากโรคแทรกซอนเกือบท้ังหมด โรคแทรกซอนของเบาหวานจึงจัดวา

เปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนสาเหตุท่ีทําใหผูปวยเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตไดงาย ภาวะแทรกซอน

ของโรคเบาหวานแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

            1) ภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลัน (acute complication) หมายถึง ภาวะแทรกซอน

ท่ีเกิดข้ึนโดยกะทันหัน อยางรวดเร็วและรุนแรงในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได ซ่ึงเกิดจากการควบคุม ระดับ

น้ําตาลในเลือด ไมได ซ่ึงมักพบบอยในเบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลิน ภาวะกรดค่ังในเลือด  ระดับน้ําตาล

ในเลือดต่ําหรือสูงเกินไป และถาไมไดรับการรักษาท่ีถูกตอง อาจหมดสติหรือเสียชีวิตได  

            2) ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) หมายถึง ภาวะท่ีรางกายมีระดับน้ําตาล

ในพลาสมานอยกวา 50 มิลลิกรัม/เดซิลติร หรือมีระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวา 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

(บุญทิพย สริิธรังศร,ี 2539, หนา 124) มีสาเหตุเกิดจากไดรับการฉีดอินซูลินภายหลังงดเวนอาหารหรือ

ภายหลังการใชกําลังกาย หรือมี การฉีดยาอินซูลินมากเกินความตองการ ของรางกาย เช น 

การดูยาผิดขนาด ฉีดยาซํ้าท่ีบอยๆ การดูดซึมของยาไมดี เม่ือเปลี่ยนท่ีฉีดใหมการดูดซึมของยา ดีข้ึน 

ก็เทากับการไดรับยาเกินขนาดไป ทําใหเกิดปฏิกิริยาน้ําตาลในเลือดต่ําได การกินยาชนิดท่ีออกฤทธิ์นาน 

เชน ยากลุม sulfonylurea พบอาการตอนบาย และคํ่า การไดรับยาอ่ืนเพ่ิมเติมจากยาโรคเบาหวาน เชน 

ยา phenylbutazone salicylate ยากลุม เบตาล็อกเกม bicameral ซ่ึงจะไปชวยเสริมการออกฤทธิ์
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ของเบาหวาน การฉีดยาอินซูลินปกติแตไมไดรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารนอยหรือชาไป 

การออกกําลังกายมากกวาปกติ และมีอาการทองเดินอาเจียน 

           3) น้ําตาลในเลือด สูง (hyperglycemia) สาเหตุ เกิดจากการรับประทานอาหาร

มากเกินไป ผลจากการไดรับประทานยาบางประเภท มีอาการระยะแรกจะมีอาการออนเพลีย น้ําหนักลด 

ผิวหนัง และปากคอแหงกระหายน้ํามาก ปสสาวะบอยเวลากลางคืน ระยะท่ีเปนมากจะมีอาการคลื่นไส 

อาเจียน เหนื่อยหอบ ซึม และหมดสติ 

           4) ภาวะกรดคีโตนค่ังในรางกาย (diabetic ketoacidosis: DKA) เปน ภาวะท่ีมักจะเกิด

กับผูปวยเบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลิน แตอาจเกิดในผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินท่ีควบคุมระดับน้ําตาล

ในเลือดไดไมดี หรือเกิดจากการติดเชื้ออยางรุนแรง สาเหตุเกิดจาก รางกายขาดอินซูลิน และ

มีการเพ่ิมของฮอรโมนดานอินซูลินทําใหน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน รางกายไมสามารถใชพลังงานจาก

น้ําตาลกลูโคสท่ีสวนใหญมาจากคารโบไฮเดรตได  จึงมีการสลายไขมันท่ีเก็บสะสมไวในสวน ตางๆ 

ของรางกายไดเปนสารคีโตน ดังนั้นเม่ือมีการสลายสารไขมันมากเพียงใดก็จะเกิดสารคีโตนมากเพียงนั้น  

มีอาการหายใจเร็วหอบลึก ลมหายใจมีกลิ่นอะซิโตน ซ่ึงมีกลิ่นซ่ึงคลายผลไมสุก คลื่นไส อาเจีย น 

ปวดทอง เกิดภาวะขาดน้ํา ความดันโลหิตต่ํา อวัยวะตางๆ  ขาดเลือดไปเลี้ยง โดยเฉพาะอาจทําให

เสียหนาท่ี ถาไมไดรับการแกไขจะมีอาการสับสน ความรูสึกตัวลดลง หมดสติ และอาจสูญเสียชีวิตได          

  5) ภาวะหมด สติจากระดับน้ําตาลในเลือดสูงโดยไมมีกรดคี โตนค่ังในรางกา ย 

(hyperosmolar nonketotic hyperglycemia coma: NHC) เปนภาวะท่ีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก 

ไมมีภาวะกรดจากสารคีโตน  พบในผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินแตมีการติดเชื้อเฉียบพลัน

รวมดวยกอนหมดสติ พบในผูปวยสูงอายุและเปนเบาหวานหรือไมรูตัววาเปนโรคเบาหวานมา กอน 

มีอาการหิวกระหายน้ํา ถายปสสาวะมาก ทําใหรางกายเสียน้ํามากเปนผลทําใหเกิดน้ําตาลในเลือดสูง

อยางรวดเร็ว และหมดสติจากน้ําตาลในเลือดสูงได 

           6) ภาวะหมดสติจากกรดแลคติกในเลือดสูง พบบอย ในรายผูปวยมีโรคตับหรือ

ไตพิการรวมดวย ทําใหขับกรดแลคติคออกจากเลือดไดไมดีเทาคนปกติ 

            7) การติดเชื้อ (infection) การติดเชื้อเกิดจากการทํางานของเม็ดเลือด ขาว 

ในการตอตานเชื้อโรคลดลงในภาวะท่ีรางกายมีน้ําตาลในเลือดสูง ในสมัยท่ียังไมมียาปฏิชีวนะใชสําหรับ

การรักษาโรค ผูท่ีเปนโรคเบาหวานอาจเสียชีวิตไดเนื่องจากการติด เชื้อรอยละ 30 และป พ.ศ. 2492 

มียาฆาเชื้อชนิดแรกไดผลิตออกมาใชกับโรคติดเชื้อ ไมวาจะพบในคนท่ีเปนโรคเบาหวานหรือไม ทําให

ลดการติดเชื้อลงกวารอยละ 5 การติดเชื้อมีผลจากความเครียดของผูปวยเบาหวาน จึงเกิดการหลั่งของ

ฮอรโมนจากตอมหมวกไต  เปนเหตุใหระดับน้ําตาลในเลือด สูงข้ึน เกิดการ ซีดและหมดสติไดงาย  

รางกายจึงตองการอินซูลินมากข้ึน  อวัยวะท่ีไวตอการติดเชื้อไดแก ผิวหนัง ปอด กรวยไต และ

กระเพาะปสสาวะ บริเวณท่ีมีการติดเชื้อบอย คือ ผิวหนัง การติดเชื้อท่ีพบบอยมี 3 ทาง คือ 
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              (1) การติดเชื้อบริเวณผิวหนัง จะพบระยะรุนแรงหรือเฉียบพลัน ประมาณรอยละ 5 

ของการติดเชื้อของผูปวยท่ีเปนเบาหวาน ซ่ึงจําเปนตองไดรับการรักษาทันที พบไดบอยท่ีสุดบริเวณเทา 

ถาไมรีบรักษาอาจสูญเสียขาโดยถูกตัดท้ิง ซ่ึงพบผูปวยถูกตัดขาสูงถึง 6-7 เทา (สุมณฑา เสรีรัตน, 2539, 

หนา 15)  

              (2) ติดเชื้อทางระบบหายใจ โรคปอดในผูปวยท่ีเปนเบาหวาน อัตราเสี่ยงตอ

การเปนวัณโรคสูงกวาท่ีเกิดข้ึนในคนปกติ ซ่ึงวัณโรคพบรอยละ 4 ท่ีเปนโรคเบาหวาน จากการสํารวจ

ภาพเอ็กซเรยพบในผูหญิงมากกวาผูชาย 

             (3) การติดเชื้อระบบถายปสสาวะ พบไดบอยในผูท่ีเปนเบาหวาน 2-3 เทาขอ ง

คนปกติ อาการอักเสบเกิดข้ึนได ตั้งแตทางเดินปสสาวะ กระเพาะปสสาวะ ทอปสสาวะ ไต มีอาการไข 

หนาวสั่น ปวดทองนอย ถายปสสาวะแสบและกะปริดกะปรอยหรือปสสาวะขัด และบางรายถายปสสาวะ

ไมออก 

          9) ภาวะแทรกซอนเรื้อรัง (chronic complication) หมายถึง ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน

อยางชาๆ หลังจากผูปวยเปนเบาหวานไมควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหเปนปกติ เปนระยะเวลานาน 

ดังนั้นคนท่ีเปนโรคเบาหวานจึงเกิดเสนเลือดตีบหรืออุดตันไดเร็วกวาคนปกติ ซ่ึงเกิดไดกับทุกสวน

ทุกอวัยวะของรางกาย เชน หัวใจ สมอง ตา ไต และเทา เปนตน 

              (1) ความผิดปกติท่ีหลอดเลือดเล็กและหลอดเลือดฝอย (microvascular-

complication) 

                ก. ภาวะแทรกซอนทางตา (diabetic retinopathy) พบไดบอย ในผูปวย

เบาหวานประมาณรอยละ 60 (พงศอมร บุนนาค, 2543, หนา 19) ของผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน 

พยาธิสภาพมี การเปลี่ยนแปลงท่ีจอรับภาพ สาเหตุเกิดจากการโปงพองของหลอดเลือด ฝอยและ  

มีการฉีกขาด ทําใหมีเลือดออกในจอภาพ การเสื่อมของหลอดเลือดทําใหเกิดการซึมผานของของเหลว

ไขมันเขาสูหลอดเลือดท่ีเลี้ยงจอรับภาพ เปนเหตุใหประสาทตาเสื่อมและการเห็นภาพไมชัดเจน

เปนเวลานาน ในท่ีสุดเกิดตาบอด 

                ข. ภาวะแทรกซอนทางไต (diabetic nephropathy) เกิดจากการหนาตัว

ของหลอดเลือดฝอย ทําใหเกิดการรั่วของโปรตีนทางปสสาวะและทําใหเกิดการไหลเวียนของ เลือด

นอยลงเปนผลใหประสิทธิภาพการทํางานของไตลดลง เกิดการค่ังของ BUN และ creatinine เกิดภาวะ

ไตวายในท่ีสุด ซ่ึงพบมากกวาคนปกติจํานวน 17 เทา จะมีการบวมท่ีบริเวณหนา หนังตา หลัง เทา 

ขอเทา ถารุนแรงมากบวมท้ังตัวตรวจพบอัลบูมินในปสสาวะ ถาเปนมากถึงข้ันไตวาย จะมีอาการ

ออนเพลีย เหนื่อยงายไมมีแรง ชัก คลื่นไส อาเจียนหอบ เหนื่อย นอนราบไมได แนนหนาอก เจ็บหนาอก             

   ค. ภาวะแทรกซอนทางผิวหนัง (diabetic derrropathy) จะมีลักษณะเปนผื่นแดงเล็ก 

ถาลอกจะเปนแผลตื้นๆ แลวกลายเปนผื่นขนาดตางๆ กัน มีสีน้ําตาลหรือสีดํา  ผิวหนังบนผื่นจะบางลง 

ผื่นเหลานี้จะอยูเดี่ยวๆ และมีขนาดเล็ก หรือรวมกันเปนแผนใหญมักเกิดพรอมกับภาวะแทรกซอนทางตา

และไต 
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           (2) ความผิดปกติของหลอดเลือดใหญ จากการมีระดับไขมันสูงในเลือด ทําใหเกิด

การอุดตันของไขมันในหลอดเลือด รวมกับการเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือดเกาะติดกับผนังชั้นใน ของ

หลอดเลือด และการอุดตันและการตีบแข็งของหลอดเลือดโรคท่ีพบโรคจากการอุดตันของหลอดเลือดใหญ

ไดแก 

               ก. โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบและอุดตัน (coronary disease) พบผูปวย

ท่ีเปนโรคเบาหวานท่ีเริ่มเปนหลังอายุ 40 ป จะตายจากโรคหัวใจรอยละ 75-80 สาเหตุจากหลอดเลอืด

เลี้ยงหัวใจตีบ แข็ง และหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตัน มีการเจ็บหรือแนนหนาอกบริเวณ ลิ้นปราวไปท่ี

ไหลและแขนซาย หายใจไมสะดวก อาจมีหัวใจเตนผิดปกต ิ

               ข. โรคหลอดเลือดในสมอง (cerebro vascular accident) เริ่มจากมีอาการ

ปวดศีรษะ หนาแดง หรือซีด มีเหง่ือไคล ความจําเลอะเลือน เครียดมองภาพไมชัด หูฟงไมชัด พูดไมชดั 

หรือพูดไมไดอาจมีอาเจียน 

               ค. ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดจากขาและบริเวณขาและเทา (diabetic foot ulcer) 

(สุมณฑา เสรีรัตน, 2539, หนา 32) เกิดภาวะเสนเลือดท่ีไปเลี้ยงเทาตีบและตนั รวมท้ังปลายประสาทเสื่อม

ทําใหมีโอกาสเกิดแผลเนื้อตายท่ีเทาไดมากกวาคนปกติ 17 เทา ถามีแผลจะติดเชื้อไดงาย เพราะผูปวย

เบาหวานมีภูมิตานทานโรคต่ํา แผลมักลุกลามรวดเร็ว เปนผลใหตองถูกตัดขาบอยประมาณ 6-7 เทา

ของคนปกติ อาการแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมประสาทเสื่อมมาก แตระบบเสนเลือดยังดีจะมีอาการ

ชาปลายมือ ปลายเทา คลําชีพจรบริเวณหลังเทาไดปกติ ไมรูสึกเจ็บปวด มักมีผิวหนังหนา  บริเวณ

รอบๆ แผลมักมีการติดเชื้อท่ีแผลรวมดวย และกลุมท่ี มีการเปลี่ยนแปลงเสนเลือด แลว จะ มีอาการ

ปวดขาและนองเวลาเดิน (intermittent claudication) ผิวหนังเทาแหงไมมีเหง่ือ คลําชีพจรท่ีเทาไมได 

ผิวหนังเปลี่ยนสี เย็น ซีด มีอาการติดเชื้อแผลท่ีเทา ปวดบวมแดงรอนบริเวณรอบๆ แผล อาจ มีไข

หนาวสั่น  

            (3) ความผิดปกติของระบบ ประสาท (diabetic neuropathy) แบงออกได เปน 

3 ชนิด 

               ก. ระบบประสาทท่ีรับความรูสึก (sensory nerve) จะทําใหผูปวยโรคเบาหวาน

เกิดพยาธิสภาพ โดยมีอาการชาตามอวัยวะสวนปลาย เชน ปลายมือ ปลายเทา ประกอบ กับ

เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสวนตางๆ นอยลง เม่ือเกิดบาดแผลข้ึน ผูปวยเบาหวานจะรูสึกวาเปนไมมากทํา

ใหขาดการเอาใจใสเทาท่ีควร จึงมีความรุนแรงจนตองตัดขาท้ิง 

                ข. ระบบประสาทอัตโนมัติ  (autonomic nerve) มีอาการผิดปกติของหัวใจ

และหลอดเลือดคือ จังหวะการเตนของหัวใจเร็วข้ึน ขณะพัก (resting tachycardia) และเกิดกลามเนื้อ

หัวใจตายโดยไมมีอาการเจ็บปวด เกิดความผิดปกติของทางเดินอาหาร ไดแก กลืนลําบาก  อึดอัด  

แนนหนาอก คลื่นไส อาเจียน สะอึก และถายอุจจาระเหลวบอยครั้ง ลําไสโปงพองเนื่องจาก

ขาดการตึงตัวของลําไสใหญ ความผิดปกติทางเพศสัมพันธ เนื่องจากเสนประสาทท่ีไปเลี้ยงถูกทําลาย

จะมีอาการอวัยวะเพศชายไมแข็งตัว หยอนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากภาวะไตลมเหลวจนเกิดภาวะ
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ยูรเีมีย มีผลทําใหการหลั่งโกนาโดโทรฟน จากตอมใตสมองบกพรอง จึงขาดฮอรโมนทางเพศและภาวะ 

artherosclerosis ของหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุภายนอก 

               ค. ระบบประสาทสั่งงาน (motor nerve) พบไดนอยมาก  มักเกิดกับ

กลามเนื้อเล็กๆ บริเวณมือและเทา เกิดการฝอลีบของกลามเนื้อ มีอาการมือเทาตกและอาการออนแรง

ของแขนขาได 

        สรุปไดวา โรคเบาหวาน เปนชื่อของกลุมอาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของรางกาย เนื่องจาก

รางกายขาดฮอรโมน คือ อินซูลินจากตับออนท่ีผลิตไมพอใชหรือผลิตแลวนําไปใชไมไดตามปกติ  ทําให

ระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน และถูกขับออกมาทางปสสาวะ เม่ือมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน

เปนเวลานาน จะเกิดโรคแทรกซอนตามมาท้ังเฉียบพลันและเรื้อรัง  ในกรณีเรื้อรังจะไปทํา ให

หลอดเลือดเสื่อมและทําลายอวัยวะสวนปลาย เชน ไต สมอง หัวใจ เปนตน และโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

พบไดบอยถึงรอยละ 90-95 ของผูปวยเบาหวานท้ังหมด ผูวิจัยจึงเลือกนํามาเปนหัวขอในการศึกษาวิจัย

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนตอไป   

 
2.2 แบบแผนความเช่ือทางสุขภาพ  
        
         พรสุข หุนนิรันดร (2545 , หนา 335-349) ใหความหมายแบบแผนความเชื่อ ทางสุขภาพ 
(health belief model) เปนแบบแผนหรือรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมา เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับพฤติกรรม
การปฏิบัติของมนุษย  ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัย โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมของบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลตอการเจ็บปวยและการรักษาเม่ือมีการเจ็บปวยเกิดข้ึน 
         หลักการของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ คือ แนวทางของปจเจกบุคคลท่ีมีความรู และ
ตองการนําการรับรูเหลานั้นมาเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ โดยคํานึงถึงความพรอมในการกระทํา
เก่ียวกับเรื่องสุขภาพ ซ่ึงเกิดจากการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและ การรับรูความรุนแรงของโรค  
ดังนั้นแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพจึงใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการดํารงรักษาพฤติกรรมสขุภาพ 
เปนกรอบการทํางานสําหรับกลวิธีทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ ตามกรอบแนวคิดของ  
Strecher & Rosenstock (1997, หนา 44-47; อางถึงใน พรสุข หุนนิรันดร , 2545, หนา 160-165) 
ไดสรุปแนวคิดหลักของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
        2.2.1  การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของ การเกิดโรค ( perceived susceptibility) หมายถึง  
ความเชื่อของบุคคลท่ีมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพ และในภาวะเจ็บปวยของ
แตละบุคคล ซ่ึงแตละบุคคลจะมีความเชื่อในระดับท่ีไมเทากัน ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงมีการ หลีกเลี่ยง
การเปนโรค ดวยการปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือปองกันและรักษาสุขภาพท่ีไมเทากัน หรือไมเหมือนกัน 
ซ่ึงเปนความเชื่อของบุคคลตอความถูกตองของการวินิจฉัยโรคของแพทย การคาดคะเนถึงโอกาส
การเกิดโรคซํ้า หรือความยากงายท่ีจะปวยเปนโรคตางๆ ซ่ึงมีรายงานการวิจัยหลายเรื่องท่ีใหการสนับสนุน
ความเชื่อตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรความีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาหนาท่ี และการปฏิบัติในการปองกันโรคของผูปวย วัดจากการรับรูตอการเสี่ยงของ
บุคคลท่ีไดสัมผัสกับภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ในกรณีท่ีเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ีตองรักษา การรับรูโอกาส
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เสี่ยงของการเปนโรคจะรวมท้ังการรับรูถึงการวินิจฉัยโรค การคาดคะเนโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคซํ้า 
และการรับรูความเจ็บปวย 
        2.2.2  การรับรูถึงความรนุแรงของการเปนโรค ( perceived severity) หมายถึง ความรูสึก
นึกคิดของบุคคลท่ีมีตอความรุนแรงของโรคท่ีสงผลตอรางกาย ซ่ึงอาจกอใหเกิดความพิการ เสียชีวิต
ความยากลําบาก และการใชเวลาในการรักษา การเกิดโรคแทรกซอน หรือผลกระทบตองานท่ี ทํา
ชีวิตครอบครัว และความสัมพันธทางสังคม การรวมกันขององคประกอบ 2 ดาน คือ  การรับรูโอกาส
เสี่ยงของการเปนโรคและการรับรูความรุนแรงของโรค ไดถูกเรียกใหมวา การรับรูภาวะคุกคามของโรค 
(perceived threat) การยอมรับโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในแตละคน เปนความเชื่ออยางจริงจัง 
นั้นคือ การรับรูภาวะคุกคามของโรค มีผลทําใหเกิดพฤติกรรมโดยเฉพาะ ซ่ึงข้ึนอยูกับความเชื่อเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของการกระทําหลากหลาย  เพ่ือลดภาวะคุกคามของโรค จึงไดเกิดการรับรูผลประ โยชน
ของการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพ รวมท้ังมีปจจัยเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไมเก่ียวของกับสุขภาพ  
        2.2.3  การรับรูประโยชนของการปองกันโรคและรักษาโรค  (perceived benefits) หมายถึง 
การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติใหหายจากโรค หรือปองกันไมใหเกิดโรค โดยการปฏิบัติ นั้นตองมี
ความเชื่อวาเปนการกระทําท่ีดี มีประโยชนและเหมาะสมท่ีจะทําใหหายหรือไมเปนโรคนั้นๆ ดังนั้น
การตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนํา ก็ข้ึนอยูกับการเปรียบเทียบถึงขอดีขอเสียของพฤติกรรม นั้น 
โดยเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย นอกจากนั้นความเขาใจในคําแนะนํา รวมถึง
ความวางใจในการดูแลรักษาของเจาหนาท่ี เปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามคําแนะนํา ดวย 
ไดสรุปผลการศึกษาแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพวา การรับรูประโยชนของการรักษามีอิทธิพล ตอ
พฤติกรรมความรวมมือในการรักษาโรคของผูปวย และพฤติกรรมการปองกันโรคของผูปวยไดเชนเดียวกัน
กับการรับรูความรุนแรงของโรค 
         2.2.4  การรับรูอุปสรรค (perceived barriers) หมายถึง การคาดการลวงหนาของบุคคลตอ
การปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ เชน คาใชจาย หรือผลท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง เชน การควบคุมอาหาร  หรือการตรวจพิเศษในเรื่องตางๆ ท่ีทําให
เกิดความเจ็บปวด การเดินทางท่ีไมสะดวกในการมารับบริการ หรือการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีขัดกับ
การประกอบอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน ท่ีทําใหเกิดความขัดแยงกับการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพนั้นๆ ฉะนั้นบุคคลจึงตองมีการประเมินวา ระหวางประโยชนท่ีจะไดรับและอุปสรรค
ท่ีจะเกิดข้ึน กอนการตัดสินใจปฏิบัติ ดังนั้นการรับรูอุปสรรคจึงเปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรม
การปองกันโรคและการกระทําพฤติกรรมการดูแลตนเอง  ซ่ึงสามารถใชทํานายพฤติกรรม
การใหความรวมมือในการปองกันโรคและการรักษาได 
        2.2.5  สิ่งชักนําใหมีการปฏิบัติ (cues to action) หมายถึง ความพรอมท่ีจะกระทํา (การรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเปนโรคและการรับรูผลประโยชนของการปฏิบัติ) สามารถมีศักยภาพโดยมีสิ่งชักนํา
ใหมีการปฏิบัติ เชนสื่อสารมวลชน สิ่งชักนําใหมีการปฏิบัติ อาจพิสูจนไดวามีความสําคัญ แตยังไมเคยมี
ผูใดศึกษาอยางเปนระบบเพราะเปนสิ่งท่ียากตอการศึกษ าโดยวิธีวิจัยแบบสํารวจ เนื่องจากสิ่งชัก นํา
ใหมีการปฏิบัติ อาจเกิดข้ึนเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ไมแนนนอน  
       2.2.6  ความสามารถแหงตน หมายถึง ความเชื่อในความสามารถท่ีจะกระทําพฤติกรรม
ท่ีตองการใหบรรลุเปาหมายดวยความสําเร็จ ในปจจุบัน แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพได
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รวมเอาความสามารถแหงตน เปนความเชื่อในความสามารถวา สามารถเปลี่ยนแปลงได การเปลี่ยนแปลง
ใหประสบความสําเร็จตองมีแรงจูงใจเพ่ือเกิดการ เปลี่ยนแปลง เชน การรับรูภาวะคุกคามในขณะนั้น 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดประโยชน เม่ือสามารถยอมรับคาใชจายได และมีความรูสึกถึง
ความสามารถในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ มาประยุกตกําหนด
เปนตัวแปรตน ในกรอบแนวคิดการวิจัย  คือ ปจจัยนําในตัวผูปวยเบาหวาน ท่ีประกอบดวย การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรค เบาหวาน 
การรับรูประโยชนของการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ
เพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน เพ่ือหาความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวานตอไป  
 
2.3 แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDE Modle  
 
        แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDE Modle พรสุข หุนนิรันดร ( 2545, หนา 335-349) 
ไดใหความหมายวา PRECEDE ยอมาจาก policy regulatory and organizational constructs in 
educational and environmental development เปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห พฤติกรรม
สุขภาพและสหปจจัย  (multiple causality assumption) โดยมีสมมุติฐานวา พฤติกรรมสุขภาพ
มีสาเหตุจากหลายปจจัย การดําเนินงานเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพตองมีข้ันตอน ดังนี้  
       2.3.1 วิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรม โดยใชกระบวนการและวิธีการตางๆ 
 2.3.2 วางแผนและกําหนดกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 2.3.3 วินิจฉัยและประเมินสาเหตุหรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพ (ปจจัย นํา 
ปจจัยเสริม และปจจัยเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 
       2.3.4 วินิจฉัยและประเมินวามีปจจัยอะไรบางท่ีตองวางแผน 
       กรอบแนวคิดเก่ียวกับ PRECEDE Modle เปนข้ันตอนหรือระยะตางๆ ในการวางแผน
ดําเนินการ และการประเมินผล ระบุลําดับความสําคัญและกําหนดจุดประสงค  ตามกระบวนการ
ท่ีกําหนด 6 ระยะ ของ Green & Mcdonald (1997, หนา 360; อางถึงใน พรสุข หุนนิรันดร 2545, 
หนา 336-341) ดังนี้ 
            1) ระยะท่ี 1 การประเมินสังคม (social assessment) เปนการประเมินปญหาสังคม 
ปญหาสุขภาพและปญหาสาธารณสุข จากการวิเคราะหคุณภาพชีวิตประชากรกลุมเปาหมาย ซ่ึงถือวา
เปนข้ันตอนแรกของการวิเคราะห  โดยการประเมินสิ่งท่ีเก่ียวของหรือตัวกําหนดคุณภาพชีวิต
ของประชากรกลุมเปาหมายตางๆ  เชน ผูปวย นักเรียน กลุมคนวัยทํางาน ผูใชแรงงาน หรือผูบริโภค 
สิ่งท่ีประเมินไดจะเปนเครื่องชี้วัดและเปนตัวกําหนดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุมเปาหมายนัน้ๆ 
การวินิจฉัยทางสังคมมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ 
   (1) วิเคราะหสิ่งท่ีเก่ียวของ หรือตัวกําหนดคุณภาพชีวิตในประชากรเปาหมาย   
ไดแก จํานวนประชากร ลักษณะประชากร การเจ็บปวย สวัสดิการ อาชีพหลัก การวางง าน 
การทําผิดกฎหมาย อาชญากรรม แหลงม่ัวสุมเสื่อมโซม สิ่งท่ีภาคภูมิใจของชุมชน  
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   (2) วิเคราะหและทําความเขาใจในสิ่ง ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต ท่ีปรากฏ
อยูในสังคมโดยใชขอมูลท่ีมีอยู และขอมูลท่ีศึกษาโดยวิธีการตางๆ 
   (3) หาเหตุผลแสดง ใหเห็นสภาพปญหา สังคม และเชื่อมโยงระหวาง ปญหาสังคม 
ภาวะเศรษฐกิจ กับปญหาสุขภาพ  
   (4) กําหนดภาวะ ของปญหาสังคมในสวน ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม สุขภาพ
วิเคราะหแลว 
   (5) หาเหตุผลท่ีสามารถชี้วัดถึงความสําคัญของปญหาสังคมและปญหาสุขภา พ
ท่ีไดวิเคราะหแลว  
   (6) หาเหตุผลแสดงใหเห็นความสําคัญในการดําเนินงานสุขศึ กษาเพ่ือแกไข
ปญหาสังคม 
         2) ระยะท่ี 2 การประเมินวิทยาการระบาด ( epidemiological assessment) 
เปนการศึกษาวิเคราะหวามีปญหาสุขภาพของกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนการวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางปญหาสุขภาพและปญหาสังคม โดยศึกษาดัชนีตัวชี้วัดทางสุขภาพ ไดแก อัตราการ ปวย 
อัตราการตาย ความพิการ ภาวะสุขภาพ การกระจายของปญหา ระยะเวลาของการ เจ็บปวย 
ไดมีการเชื่อมโยงขอมูล ขาวสารทางสังคมและวิทยาการระบาด เพ่ือการวางแผนงาน สุขศึกษา 
การวิเคราะหวามีปญหาสุขภาพจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน คือ ทราบถึงความสัมพันธระหวาง
ปญหาสุขภาพกับงาน 
สุขศึกษาและคุณภาพชีวิต เขาใจทิศทางของปญหาสุขภาพ ซ่ึงจะเปนฐานในการกําหนดลําดับ
ความสําคัญของปญหา หรือเปนแนวทางในการดําเนินงานสุขศึกษาตอ และกําหนดบทบาท
ความรับผิดชอบของบุคลากร และหนวยงานไดชัดเจนในกระบวนการแกไขปญหาสุขภาพ  แนวทาง 
การพิจารณาในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพ คือ  
   (1) พิจารณาวาปญหาใดบางท่ีมีผลกระทบตอประชากรหรือสังคมมากท่ี สุด  
ในแงการสูญเสียชีวิต การหยุดงาน ความพิการ คาใชจาย 
   (2) ปญหาใดบางท่ีเปนอันตรายตอกลุมประชากรกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ             
   (3) ปญหาใดท่ีมีเทคโนโลยีในการแกไขปญหาแลว และมีหนวยงานตางๆ รับผิดชอบ
และสามารถดําเนินการแกไขได 
   (4) ปญหาใดบางท่ียังไมมีหนวยงานใดดําเนินการแกไขและมีความจําเปน  หรือ
เหตุผลอะไรท่ีไมไดรับการดําเนินการแกไข 
   (5) ปญหาใดบางเปนท่ีสนใจของหนวยงาน ท่ีจะดําเนินการแลวสงผลใหเห็น
ไดอยางชัดเจนในแงทําใหสุขภาพดีข้ึน มีผลตอเศรษฐกิจหรือผลประโยชนของชุมชนโดยตรง 
                (6) มีปญหาใดบางท่ีจัดวาเปนปญหาสําคัญของภูมิภาค    
         3) ระยะท่ี 3 การประเมินพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดลอม  (behavioral and  
environmental assessment) เปนการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงค และองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอมท่ีสัมพันธกับปญหาสุขภาพ เปนการศึกษา
ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมถึงการวิเคราะหเหตุการณสิ่งแวดลอมรอบตัว
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ซ่ึงเปนเง่ือนไข  ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค หรือมีอิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีไมพึงประสงค โดยการวิเคราะห ดังนี้ 
                (1) ปญหาสุขภาพใดมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค หรือสิ่งแวดลอม  
               (2) มีพฤติกรรมอะไรบางท่ีทําใหเกิดปญหาสุขภาพ              
                (3) จัดลําดับความสําคัญมากนอยของพฤติกรรมสุขภาพ และมีการเปลี่ยนแปลงได
ยากงายอยางไร  
                 (4) จัดลําดับพฤติกรรมสุขภาพตามความสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดยากหรืองาย 
                  (5) เลือกพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีความสําคัญมากและเปลี่ยนแปลงไดงายเปนพฤติกรรม
สุขภาพท่ีตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
         4) ระยะท่ี 4 การประเมินทางการศึกษาและ นิเวศวิทยา ( educational and 
ecological) เปนการสํารวจเง่ือนไขทางพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวโยงภาวะสุขภาพ
หรือคุณภาพชีวิต ประเมินและระบุปจจัยท่ีตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือคงไวในข้ันของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม การกําหนดเง่ือนไขทางสุขภาพและสังคมท่ีระบุ
ในระยะท่ี 4 นี้เปนการวิเคราะหปจจัย 3 กลุมมีอิทธิพลในการสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้              
                (1) ปจจัยนํา (predisposing factors) หมายถึง ปจจัยท่ีเปนพ้ืนฐาน และกอใหเกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤตกิรรมของบุคคล หรือในอีกดานหนึ่งปจจัยนี้จะเปนความพอใจของบุคคล  
ซ่ึงไดมาจากประสบการณในการเรียนรู ความพอใจนี้อาจมีผลท้ังในทางสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดง
พฤติกรรม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแตละบุคคล ปจจัยซ่ึงเปนองคประกอบของปจจัยนํา ไดแก ความรู ทัศนคติ 
ความเชื่อ คานิยม การรับรู นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา ขนาดของครอบครัว ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลตอการวางแผนโครงการทางสุขศึกษาดวย 
                     ก. ความรู เปนปจจัยนําท่ีสําคัญ ท่ีจะสงผลตอการแสดงพฤติกรรม แตการเพ่ิม
ความรูไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอไป ถึงแมความรูจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม และความรู
เปนสิ่งจําเปนท่ีจะกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรม แตความรูอยางเดียวไมเพียงพอท่ีจะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได จะตองมีปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย  
                   ข. การรับรู หมายถึง การท่ีรางกายรับสิ่งเราตางๆ ท่ีผานมาทางประสาทสัมผัส
สวนใดสวนหนึ่ง แลวตอบสนองเอาสิ่งเรานั้นออกมา เปนลักษณะของจิตท่ีเกิดข้ึนจากการผสม กัน
ระหวางพวกประสาทสัมผัสชนิดตางๆ และความคิด รวมกับประสบการณเดิมท่ีมีอยู การรับรูเปนตัวแปร
ทางจิตสังคมท่ีเชื่อวามีผลกระตุนตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 
                    ค. ความเชื่อ คือ ความม่ันใจในสิ่งตางๆ ซ่ึงอาจเปนปรากฏการณหรือวัตถุ วา
สิ่งนั้นๆ เปนสิ่งท่ีถูกตองเปนจริง ใหความไววางใจ ซ่ึงเนนวาพฤติกรรมสุขภาพจะข้ึนอยูกับความเชื่อ
ใน 3 ดาน คือ ความเชื่อตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคหรือไดรับเชื้อโรค ความเชื่อเก่ียวกับความรุนแรง
ของสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และความเชื่อเก่ียวกับผลตอบแทนท่ีจะไดจากการแสดงพฤติกรรม
ท่ีถูกตอง 
                    ง. คานิยม หมายถึง การใหความสําคัญใหความพอใจในสิ่งตางๆ ซ่ึงบางครั้ง
คานิยมของบุคคลก็ขัดแยงกันแยงกันเอง เชน ผูท่ีใหความสําคัญตอสุขภาพแตขณะเดียวกันเขาก็พอใจ
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ในการดื่มสุราดวย ซ่ึงความขัดแยงของคานิยมเหลานี้ก็เปนสิ่งท่ีจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดวย 
                  จ. ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกท่ีคอนขางจะคงท่ีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ เชน 
บุคคล วัตถุ การกระทํา ความคิด ความรูสึกดังกลาวมีท้ังผลดีและผลเสียในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
              (2) ปจจัยเสรมิแรงหรือปจจัยสนับสนุน ( reinforcing factors) เปนปจจัยท่ีทําให
บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถาวร แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติหรือพฤติกรรมสุขภาพไดรับการสนับสนุน
หรือไมเพียงใด ลักษณะและแหลงของปจจัยเสริมจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับปญหาในแตละเรื่อง เชน 
การดําเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในกลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน ปจจัยเสริมท่ีสําคัญ 
ไดแก เพ่ือนนักเรียน ครู อาจารยหรือบุคคลในครอบครัว เปนตน ปจจัยเสริม อาจเปนการกระตุนเตอืน
การใหรางวัลท่ีเปนสิ่งของคําชมเชยการยอมรับ การเอาเปนแบบอยาง การลงโทษ การไมยอมรับ
การกระทํานั้นๆ หรืออาจเปนกฎระเบียบท่ีบังคับควบคุมใหบุคคลนั้นๆ  ปฏิบัติตามก็ได ซ่ึงสิ่งเหลานี้
บุคคลจะไดรับจากบุคคลอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตอตนเอง และอิทธิพลตอตนเอง และอิทธิพลของบุคคลตางๆ นี้
ก็จะแตกตางกันไปตามพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ โดยอาจจะชวยสนับสนุนหรือยับยั้ง
การแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ก็ได     
              (3) ปจจัยเอ้ือ (enabling factors) เปนปจจัยภายนอกตัวบุคคล ซ่ึงเก่ียวของ กับ
องคประกอบท่ีชวยใหพฤติกรรมสุขภาพหรือสิ่งแวดลอม  ท่ีจําเปนในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
ชุมชน รวมท้ัง ทักษะท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ไดและความสามารถท่ีจะ ใช
แหลงทรัพยากรตางๆ ซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับราคา ระยะทาง เวลา ฯลฯ  นอกจากนั้นสิ่งท่ีสําคัญก็คือ 
การหาไดงาย ( available) และความสามารถเขาถึงได ( accessibility) ปจจัยเอ้ือ จึงเปนสิ่งชวยให
การแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เปนไดงายยิ่งข้ึน  
         5) ระยะท่ี 5 การประเมินการบริหารและนโยบาย ( administrative and policy) 
เปนการประเมินความสามารถของกระบวนการบริหาร และนโยบายการจดัโครงการ สงเสริมสุขภาพ 
เพ่ืออธิบายถึงแหลงทรัพยากรขององคกรท่ีตองการสรางแผนงานและดําเนินงานตามแผน ทําใหโครงการ
สงเสริมสุขภาพประสบความสําเร็จ จึงวิเคราะหองคกรในดานปญหาอุปสรรค  ท่ีขัดขวางการวางแผน
และดําเนินงานสุขศึกษา เชน ขาดงบประมาณ สนับสนุน ไมมีกําลังทรัพยากรบุคคล นโยบายไมเหมาะสม 
เปนตน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอโครงการฯ ตลอดจนมีการวิเคราะหนโยบายท่ีมีสวนชวยสนับสนุนโครงการ 
ใหประสบความสําเร็จ 
         6) ระยะท่ี 6 การดําเนินการ ( implementation) การประเมินผลการดําเนินงาน
เปนกระบวนการ ซ่ึงแทรกอยูตามระยะตางๆ ในกรอบแนวคิด PRECEDE model มิไดเปนข้ันตอน
สุดทาย เปนสวนของการดําเนินงานท่ีผสมผสานอยูในการดําเนินงานตั้งแต เริ่มวางแผน โดยกําหนด
เปนวัตถุประสงคของการประเมินในแตละข้ันตอนไวตั้งแตแรกและตอเนื่อง นั่นคือ การประเมินผล
การดําเนินงานของกรอบแนวคิดเก่ียวกับ PRECEDE model เปนการประเมินผลทุกระยะ 
         จะเห็นไดวาพฤติกรรมสุขภาพมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ หลายปจจัยรวมกัน มิใชเกิดจาก
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งโดยเฉพาะเทานั้น ดังนั้นการดําเนินงานเพ่ือท่ีจะใหมีผลตอพฤติกรรมอยางแทจริง
ตองอาศัยกระบวนการ และวิธีการตางๆ รวมกัน ซ่ึงในกระบวนการของกรอบแนวคิดเก่ียวกับ  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

25 

PRECEDE model ไดผสมผสานวิทยาการในสาขาตางๆ  รวมกันอยางเหมาะสม คือ สาขาวิทยาการ
ระบาดทางสังคม สาขาพฤติกรรมศาสตรทางการบริหาร และสาขาทางการศึกษา การนํากรอบแนวคิด 
PRECEDE model มาประยุกตในกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนั้น สามารถประยุกตข้ันตอนท่ี 
3, 4 และ 5 มาใชเปนมาแนวทางในการวิเคราะหปญหาสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพท่ี มีอิทธิพลตอ
การกระทําพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เพ่ือนําไปวางแผนในการจัดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมใหกับ
กลุมเปาหมายตามปจจัย  
         จากกรอบแนวคิดดังกลาว ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิด PRECEDE model 
ในข้ันตอนท่ี 4 เปนแนวทางกําหนดตัวแปรตน ในกรอบแนวคิดการวิจัย ดวยการศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอ บางน้ําเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปจจัยท่ีศึกษาประกอบดวย ปจจัยนํา ไดแกความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  การรับรู
ประโยชนของการดูแลตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวย
เบาหวาน ปจจัยเอ้ือ ไดแกการเขาถึงบริการดานสุขภาพ และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ  
ปจจัยเสริม ไดแกการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรับการกระตุนเตือนจาก
สมาชิกในครอบครัว  
     

2.4 ปจจัยดานชีวสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ 
     ผูปวยเบาหวาน 
 
      ปจจัยดานชีวสังคม คือ ปจจัยภายในตัวบุคคลท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิดการ แสดงพฤติกรรม
ของบุคคล ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยดานสังคมท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน 7 ปจจัย ดังนี้  
 2.4.1 เพศ เปนตัวกําหนดบทบาทหนาท่ี ความสามารถของบุคคลในสังคม สังคมไทยไดกําหนด
บทบาทการเปนผูนําครอบครัวใหกับเพศชาย ตามแนวคิดของ Orem (1995, หนา 245 ; อางถึงใน
พิศมัย ภูนาเมือง, 2551, หนา 46-47) และ  Pender (1996, หนา 68 ; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมื อง, 
2551 , หนา 46-47)  ไดกําหนดเปนปจจัยสวนบุคคล การเปนผูนําครอบครัว ของสงผลกระทบตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  ทําใหพฤติกรรมของเพศชายและเพศหญิง
แตกตางกัน เชน การ ทํางานนอกบาน การกินขาวนอกบาน งานเลี้ยงสังสรรค โอกาสเกิด แผลท่ีเทา
และดื่มเครื่องดื่มแอ ลกอฮอล ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงคาดวา เพศ นามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
       2.4.2 อายุ เปนเครื่องบงชี้การมีประสบการณในการดําเนินชีวิตท่ีผานมา ตามแนวคิดของ 
Orem (1995 , หนา 245 ; อางถึงใน  พิศมัย ภูนาเมือง , 2551 , หนา 47-48)  การรับรูของ บุคคล
เก่ียวของกับประสบการณในอดีต เม่ือบุคคลมีประสบการณในการดําเนินชีวิตมากข้ึน ยอมมีโอกาส
ตัดสินใจหาทางเลือกท่ี ถูกตองในการดูแลตัวเองมากข้ึน แตดานความสามารถในการดูแลพฤติกรรม
ตนเองจะลดลง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Pender (1996, หนา 68; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง , 
2551 , หนา 4 7-48) ท่ีกลาววา อายุ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ยิ่งอายุ มาก
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ความสามารถในการชวยเหลือตัวเองจะลดลง ตองพ่ึงพิงผูอ่ืนๆ มากข้ึน อายสุงผลกระทบตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย เบาหวาน ในดานการรับรูเรื่องราวโรค เบาหวาน  การดูแล ตนเอง 
การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงคาดวา อายุ นามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
      2.4.3 สถานภาพสมรส Beckmann & et al. (1992, หนา 90-94; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 
2551 , หนา 4 8-49) กลาววา คูสมรสเปนแหลงประโยชนหรือแหลงสนับสนุนทางสังคมท่ีสําคั ญ 
คูสมรสเปนกําลังใจ คอยใหคําปรึกษาแนะนํา  ใหกําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือดูแล และสงเสริม
สุขภาพตนเอง มีผล กระทบตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ในดานความรู  
ความเชื่อ และการปฏิบัติตัวเอง ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงคาดวา สถานภาพสมรส นามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
     2.4.4 ระดับการศึกษา  จากแนวคิดของ Orem (1995, หนา 120, 175 ; อางถึงใน  พิศมัย 
ภูนาเมือง, 2551, หนา 49-50) การศึกษาทําใหเกิดสติปญญา สามารถเขาใจขอมูลขาวสารตางๆ และ
เขาใจแผนการรักษาไดดี ทําใหดูแลตัวเองไดอยางถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Pender (1996, 
หนา 161-162; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 2551, หนา 49-50) วาบุคคลท่ีมีการศึกษาต่ํา มักพบปญหา
กับความเขาใจเรื่องสาเหตุ แผนการรักษา และพฤติกรรมการดูแลตนเอง รวมท้ังมีขอจํากัดในการเขาถึง
แหลงความรู และผูมีระดับการศึกษาสูง ยอมมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีดี มีรายไดสูง จึงมีโอกาสเขาถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกและเขาถึงการสงเสริมสุขภาพไดมากยิ่งข้ึน ความรู  มีผลกระทบตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน       
       2.4.5  อาชีพ จากแนวคิดของ Pender (1996, หนา 163; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 2551, 
หนา 52-53) ผูมีอาชีพดียอมเปนผูมีเศรษฐกิจดี มีโอกาสหาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพตนเอง 
ท้ังในการเลือกแหลงบริการสุขภาพ การเลือกอาหารท่ีมีคุณคาและไดรับประทานไดอยางเหมาะสม  
รวมท้ังเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสงเสริมสุขภาพ ดังนั้นอาชีพจึง มีผลกระทบตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
       2.4.6  รายได จากแนวคิดของ Pender (1996, หนา 163; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 2551, 
หนา 50-51) ผูท่ีมีรายไดดี ยอมมีโอกาสหาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพตนเอง ท้ังในการเลอืก
แหลงบริการสุขภาพ การเลือกอาหารท่ีมีคุณคาและไดรับประทานไดอยางเหมาะสม  รวมท้ัง
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง มีโอกาสเขาสูการับรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
ท่ีเปนประโยชนกับตัวเองมากข้ึน ดังนั้นรายไดจึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน 
       2.4.7 ระยะเวลาท่ีปวย จากการศึกษาของ american diabetes association (2005 , 
หนา 62; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 2551, หนา 52) พบวา ผูท่ีเปนโรคเบาหวานท่ีมีระยะยาวนานกวา 
7 ป มีโอกาสเปนโรคแทรกซอน คือ เกิดการเสื่อมของเสนประสาทท่ีตา ไต สมอง ไดถึง รอยละ 60 
ซ่ึงสอดคลองกับ สมจิตร หนุเจริญกุล (2539, หนา 141) ผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานซ่ึงเปนการเจ็บปวย
ท่ีเรื้อรัง ดังนั้นระยะเวลาท่ีปวย จึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน       
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํา ปจจัยดานชีวสังคม กําหนดเปนตัวแปรตน ในกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได  และระยะเวลา
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ท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน เพ่ือหาความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
 

2.5 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
 
       จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน จากงานวิจัยของ  ศิริวรรณ 
อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 64-67) สรุปไดดังนี้ 
       2.5.1  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย พบวามีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอ ง 
ของผูปวยเบาหวานในเรื่องการดูแลตนเองดานรางกาย มีดังนี้ 
            1) พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร สวนใหญการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน เชื่อวาการควบคุมภาวะน้ําตาลในเลือด ข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนหลัก 
จึงมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือหาวิธีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ท่ีเหมาะสม ดวยการ ควบคุมอาหารประเภทแปง น้ําตาล  และไขมัน รวมท้ังการควบคุมปริมาณ
การรับประทานอาหารใหเหมาะสมกับภาวะโรค ผลการศึกษาพบวาผูปวยสวนใหญรูวาควรดูแลตนเอง
เรื่องอาหารอยางไรและพยายามควบคุมอาหารประเภทแปง น้ําตาล และไขมัน แตในบางรายไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดเปนบางชวงเวลา ซ่ึงเปนเพราะสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ชวงของ
เทศกาลตางๆ หรือชวงฤดูกาลผลไมท่ีชื่นชอบ ทําใหไมสามารถควบคุมอาหารได และในผูปวยบางราย
เกิดจากความเคยชินในการเคยรับประทานอาหารมาก จึงไมสามารถหักหามใจตนเองได โดยเฉพาะ
เม่ือเห็นอาหารท่ีเคยชื่นชอบท้ังๆ ท่ีรูวาตนเองไมควรรับประทาน 
           2) พฤติกรรมการลดหรืองดสิ่งเสพติด การศึกษาหลายเรื่องสะทอนพฤติกรรม การดแูล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน โดยมีการงดเวนหรือหลีกเลี่ยงการใชสิ่งเสพติด จําพวกการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีคาเฟอีน และการสูบบุหรี่ การศึกษาสวนใหญพบวา  ผูปวยเบาหวาน
ไมคอยมีการใชสิ่งเสพติดและพยายามหลีกเลี่ยง แตมีบางสวนท่ีมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนครั้งคราว ซ่ึงมักเปนชวงของเทศกาล หรือมีการใชผสมยาดองเหลาเพ่ือใหเลือดลมดี 
           3) พฤติกรรมการพักผอนและการออกกําลังกาย การศึกษาท่ีผานมา สะทอน ถึง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานวา จะเนนการดูแลตนเองดานการพักผอนและ
การออกกําลังกาย เพ่ือใหรางกายไดนําน้ําตาลไปใชไดอยางเหมาะสม ผลการศึกษาพบวาคนไทยสวนใหญ
มีพฤติกรรมการออกกําลังกายคอนขางนอย หรือออกกําลังกายบางแตไมปฏิบัติสมํ่าเสมอโดยใหเหตุผลวา 
คิดวาการทํางาน  คือ การออกกําลังกายไปในตัวอยูแลว  ไมมีเวลา ตองทํางานนอกบาน ไมอ ยาก
ออกกําลังกาย ไมมีสถานท่ี อาย ข้ีเกียจ และสุขภาพไมดี เหนื่อย 
            4) พฤติกรรมการดูแลความสะอาดรางกายท่ัวไป การศึกษาสะทอนถึงพฤติกรรม
การดูแลตนเองในเรื่องความสะอาดของชองปาก การดูแลความสะอาดของผิวหนัง การดูแลความสะอาด
ของอวัยวะสืบพันธุ และการดูแลความสะอาดของเทา เพ่ือปองกันการติดเชื้อบริเวณผิวหนังพบวา
สวนใหญมีการดูแลความสะอาดรางกายไดดีอยูแลว 
        5.5. 2 พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ อารมณ และสังคม จากการวิเคราะห เอกสาร 
และรายงานพบวา การปวยดวยโรคเบาหวานเปนภาวะเครียดท่ีผูปวยจะตองมีการปรับเปลี่ยนแบบแผน 
การดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับภาวะโรค การปรับ บทบาทหนาท่ีของตัวผูปวยเบาหวาน เองและ
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การใหผูดูแลไดดูแลสมาชิกในครอบครัวเม่ือปวยเปนโรคเบาหวาน จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการ
กับความเครียดซ่ึงพบวาในบางรายไมมีทักษะในการจัดการกับความเครียด ในบางรายมีการ จัดการ
ใหความรูแกผูปวยในการหลีกเลี่ยงความเครียด ผลการศึกษาพบวาสวนใหญผูปวยไมคอยไดรับคําแนะนํา
จากบุคลากรวาการลดความเครียดมีผลตอการควบคุมเบาหวานอยางไร แตพบวาผูปวยเบาหวาน
จะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเครียดและพยายามเรียนรูวิธีการคลายความเครียด
ดวยตนเองเชน หาทางผอนคลายดวยการอานหนังสือ ฟงเพลง ดูโทรทัศนระบายความรูสึกกับผูใกลชิด
และใชศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือลดความเครียดดวยการสวดมนตไหวพระ ทําบุญ ใสบาตร 
ไปวัด  การไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัวจะชวยใหผูปวยเบาหวานสามารถดูแลตนเองไดดี  
ซ่ึงมีขอมูลวากลุมท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดสมํ่าเสมอเปนกลุมท่ีไมไดรับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว เนื่องจากครอบครัวหรือคนใกลชิดขาดการรับรูท่ีถูกตองในเรื่องการปฏิบัติตัวของผูปวย
เบาหวาน จึงขาดการมีสวนรวมในการดแูล ประกอบกับวัฒนธรรมไทยในเรื่องการรับประทานอาหาร
รวมกันหลายๆ คนในกลุมครอบครัวหรือเพ่ือนฝูงทําใหเกิดความเพลิดเพลิน เม่ือผูปวยเห็นคนอ่ืนกิน
ก็อยากกินบางและกินไดมากข้ึนประกอบกับไมมีใครทักทวงเนื่องจากไมรูวาผูปวยเปนโรคเบาหวาน
และตองควบคุมอาหาร 
           2.5.3 พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการปองกันภาวะแทรกซอน มีการศึกษาพฤติกรรม
การดูแลตนเองในการปองกัน ภาวะแทรกซอน ในเรื่องการดูแล ความสะอาดของเทา การปองกัน
บาดแผลท่ีเทา และการสังเกตภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ซ่ึงการศึกษาสวนใหญเห็นวาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในการปองกันภาวะแทรกซอน มีความจําเปนสําหรับผูปวยเบาหวาน และจากการวิเคราะห
ขอคนพบจะเห็นไดวา ในผูปวยท่ีไดรับคําแนะนําเรื่องการปองกันภาวะแทรกซอน และไดรับการสนับสนุน
ดานขอมูลดานอารมณตอพฤติกรรมการดูแลเทา จะพยายามดูแลตนเองตามคําแนะนําและ
เห็นความสําคัญ สนใจดูแลเทาเปนพิเศษ สวนผูปวยท่ีไมเคยไดรับคําแนะนําเรื่องนี้มากอน ไมสามารถ
ดูแลตนเองไดถูกตอง เชน ไมมีการเตรียมลูกอม ทอฟฟ และบัตรประจําตัวผูปวยโรคเบาหวานติดตัว
ไวเวลาเดินทาง ซ่ึงมีขอมูลวาการมารับบริการการตรวจรักษามักจะไมคอยไดรับคําแนะนําท่ีเพียงพอ 
เนื่องจากผูใหการรักษาไมมีเวลาใหและเปลี่ยนผูใหบริการบอย จึงทําใหสัมพันธภาพคอนขางหางเหิน
และมักไมคอยไดรับกําลังใจจากบุคลากรทีมสุขภาพ 
 2.5.4  พฤติกรรมการดูแลตนเอง ดานการรักษา มีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ดานการรักษา ในประเด็นตอไปนี้ 
              1) พฤติกรรมการใชยา พบวา ผูปวยสวนใหญใชยาตามท่ีไดรับ คําแนะนํา บางสวน
มีพฤติกรรมการซ้ือยากินเอง โดยจะนําตัวอยางยาไปขอซ้ือตามรานขายยาเนื่องจากยาหมดกอนถึง
เวลานัด และคิดวาซ้ือยามารับประทานเองได 
              2) พฤติกรรมการมารับการรักษา พบวาสวนใหญรับการรักษาตอเนื่อง 
              3) พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาอ่ืน พบวา ผูปวยเบาหวานแสวงหาการ รักษา
ทางอ่ืนรวมดวย ไดแกการซ้ือยากินเอง การรักษาทางไสยศาสตรการใชสมุนไพร ซ่ึ งพฤติกรรม
การรักษาวิธีอ่ืนรวมดวยนี้ บางสวนใหเหตุผลวาอยากลองเพราะเกิดความเบื่อหนายในการรักษาวิธีเดิม 
อยากหายเม่ือไดขาววามีคนเคยรักษาแลวไดผลเปนตน มีขอมูลท่ีนาสนใจพบวากลุมผูท่ีใชวิธีการรักษา
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อยางอ่ืนรวมดวยมักจะปกปด ไมเปดเผยขอมูลใหบุคลากรสาธารณสุ ขรับรูเพราะเกรงวาจะถูกตําหนิ
หรือถูกปฏิเสธการรักษา 
         ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
มาประยุกตเพ่ือกําหนดเปนตัวแปรตาม ในกรอบแนวคิด รวม 4 ดาน ประกอบดวย ดานการควบคุม
อาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษา และดานการปองกันภาวะแทรกซอน  
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
        ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 
       เสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 136-140) วิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน  ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 2) ศึกษา
ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ ผูปวยเบาหวาน จํานวน 350 คน เครื่องมือ
ท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สรุปไดวา พฤติกรรมการดูแลตนองของผูปวยเบาหวาน
อยูในระดับปานกลาง ปจจัยทางชีวสังคม  ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน บุคคลท่ีดูแลอยูท่ีบาน  ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย
ดวยโรคเบาหวาน พบวา ระยะเวลาท่ีเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปจจัยนํา ประกอบดวย ค วามรู 
การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 
การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตัวเองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหว าน 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ
ท่ีระดับ .0 1 ปจจัยเอ้ือ  ประกอบดวย การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 1 และ
ปจจัยเสริม ไดแกการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และการไดรับ คําแนะนํา
จากบุคคลากรทางการแพทย มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
        กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 93-103) วิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 
2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนองของผูปวย เบาหวาน 
3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวย กลุมประชากรท่ีทําการศึกษา คือ ผูปวยเบาหวาน จํานวน 310 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สรุปไดวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานอยูใน
ระดับปานกลาง ปจจัยทางชีวสังคม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย และภาวะแทรกซอน  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
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การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ปจจัยนํา ท่ีเก่ียวกับการับรูเรื่องโรคเบาหวานไม มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  สวนการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนและอุปสรรคของ
การดูแลตัวเองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01  ปจจัยเอ้ือ ประกอบดวย  
การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพและแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และปจจัยเสริม การไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวเพ่ือนบาน  เพ่ือนรวมงาน ผูปวยเบาหวานดวยกันและ
บุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
        มะธุระ ใจเย็น (2553, หนา 79-81) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
พ้ืนท่ีตําบลลําพาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความรูและการปฏบิัติ
เก่ียวกับการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 2) เปรียบเทียบความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน จากกลุมตัวอยาง 238 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
เปนแบบสัมภาษณ สรุปไดวา ผูปวยเบาหวาน  สวนใหญมีความรูเก่ียวกับการดูแลตนเองใน ระดับดี 
มีการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลตนเองในระดับปานกลาง  
        ชยณัฐ กรมลี (2554 , หนา 67-68) วิจัยเรื่อง การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ 
กับการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเขต อําเภอภูกระดึง  
จังหวัดเลย จํานวน 200 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สรุป ไดวา 
การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานอยูในระดับสูง  
       แอนน จิระพงษสุวรรณ และปวีณา แสวงผล ( 2554, หนา 134-135) วิจัยเรื่องปจจัย ท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลลาดหลุมแกว อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี จากกลุมตัวอยาง ผูปวยเบาหวานท้ังหมด 146 คน ผลการวิจัยพบวา
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 63.7) 
        ศิริวรรณ อินทรวิเชยีรคชา (2555 , หนา 136-149) วิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย 
โรคเบาหวาน 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยหลัก ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม  กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน จํานวน 387 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สรุปไดวา 
ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองระดับปานกลาง ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย และภาวะแทรกซอน 
พบวา เพศ อายุ และระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตัวเอง
ของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 ปจจัยนําท่ีเก่ียวกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตัวเองของ
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ผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง
ของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนของการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี การรับรูอุปสรรคของ
การปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ปจจัยเอ้ือท่ีเก่ียวกับการเขาถึงแหลงบริการดานสุขภาพ และการเขาถึง
แหลงทรัพยากรดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และปจจัยเสริมท่ีเก่ียวกับการไดรับคําแนะนํา
จากบุคลากรสาธารณสุข  และการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  
       จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของทุกงานวิจัย พบวา สวนใหญพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวานเก่ียวของกับหลายปจจัย  เชน ปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา  ปจจัย เอ้ือ 
ปจจัยเสรมิ ผูวิจัยไดนํามาประยุกตเปนแนวทางการศึกษาความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว ปจจัยท่ีนํามาศึกษาประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก  ไดแก 
ปจจัยดานชีวสังคมท่ีเก่ียวของกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได  และ
ระยะเวลาท่ีปวย เปนโรคเบาหวาน  ปจจัยนําท่ีเก่ียวของกับ ความรูโรคเบาหวาน  การรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชน
ของการดูแลตนเอง และ การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
ปจจัยเอ้ือท่ีเก่ียวของกับ การเขา ถึงบริการดานสุขภาพ  และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ  
รวมท้ังปจจัยเสริมจาก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  และการไดรับการกระตุน เตือน
ท่ีเก่ียวของกับ สมาชิกในครอบครั ว กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 4 ดาน 
ประกอบดวย ดานการควบคุมอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษา และ ดานการปองกั น
ภาวะแทรกซอน  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   
    การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ซ่ึงประกอบดวยปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ 
และปจจัยเสริม ผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
    3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
       3.2.1 การสรางเครื่องมือ 
       3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
    3.4 การวิเคราะหขอมูล 
    3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
    ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูปวยเบาหวาน ท่ีไดรับการวินิจฉัย จากแพทย วา
เปนโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน 180 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และ ไมมี
ภาวะแทรกซอน ไดรับการรักษาดวยการรับประทานยาเม็ดเพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ไมนอยกวา 
1 ป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชน ในเขตอําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 964 คน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางน้ําเปรี้ยว , 2556, 
หนา 29)  
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนตัวแทนของกลุมประชากรผูปวยเบาหวาน ในเขตอําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ตองรูสึกตัวดี 
สามารถพูดคุยสื่อสารได และยินดีใหความรวมมือ ขนาดของกลุมตัวอยางครั้งนี้ กําหนดขนาดดวยวิธีใช
สูตรของยามาเน (Yamane; อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2550, หนา 47) ดังนี้ 
  
 
 สูตรทาโรยามาเน   
 
 

 เม่ือ n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
    N  แทน ประชากรรวมท่ีศึกษาครั้งนี้ จํานวน 964 คน 

2Ne1

Nn
+
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    e  แทน คาความคลาดเคลื่อนเทากับรอยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% 
 
 แทนคาตามสูตร 
            
        = 283 คน 
 วิธีการสุมตัวอยาง 

    ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) ตามสัดสวน
จํานวนผูปวยเบาหวานท่ีเขารับบริการตรวจรักษา ตามโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ
ศูนยสุขภาพชุมชน รวมท้ังสิ้น 283 คน แตเพ่ือใหไดแบบสอบถามไมนอยกวาจํานวนท่ีคํานวณ ไว 
จึงเก็บแบบสอบถามเพ่ิมและเม่ือรวบรวมแบบสอบถามครบแลว พบวามีแบบสอบถามสมบูรณ ท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูลรวม 300 ชุด ตามตาราง 1  
 
ตาราง 1  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จากการสุมรายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
             และศูนยสุขภาพชุมชน 
 

ลําดับท่ี ชื่อสถานบริการรักษาผูปวยเบาหวาน จํานวนผูปวย
เบาหวาน(คน) 

จํานวนกลุมตัวอยาง
(คน) 

1 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ดอนฉิมพลี 82 25 
2 รพ.สต.ดอนเกาะกา 65 20 
3 รพ.สต.โยธะกา 77 24 
4 รพ.สต.บางขนาก 60 19 
5 รพ.สต.บึงน้ํารักษ 88 27 
6 รพ.สต.โพรงอากาศ 92 29 
7 รพ.สต.สิงโตทอง 65 20 
8 รพ.สต.หมอนทอง 99 31 
9 รพ.สต.ศาลาแดง 53 16 

ตาราง 1  (ตอ)   
 

ลําดับท่ี ชื่อสถานบริการรักษาผูปวยเบาหวาน จํานวนผูปวย
เบาหวาน(คน) 

จํานวนกลุมตัวอยาง
(คน) 

10 รพ.สต.บานคลอง 17 86 27 
11 รพ.สต.บานสวางอารมณ 57 18 
11 รพ.สต.บานสวางอารมณ 57 18 
12 รพ.สต.บานคลอง 21 67 21 
13 ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบางน้ําเปรี้ยว 73 23 

 รวม 964 300 

2964(0.05)1

964

+
=n
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                                 
    3.2.1 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
         1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง precede model และแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 
กับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ตลอดจน
ขอคําแนะนําจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
          2) กําหนดขอบเขต และโครงสรางของเนื้อหาของแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหา
ตามกรอบแนวคิด 
          3) สรางขอคําถามของแบบสอบถาม และกําหนดเกณฑในการใหคะแนนสําหรับคําตอบ
ในแตละขอ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ( questionnaire) พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประยุกตจากเครื่องมือ
งานวิจัยของ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 94-98) เรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปนการศึกษา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเ บาหวาน  ท่ีมีลักษณะ
บริบทท่ีศึกษาใกลเคียงกัน ท้ังสภาพพ้ืนท่ีเปนชนบท บทบาทของผูรับและผูใหบริการ รวมท้ังสิ่งสนับสนุน
ในชุมชน ซ่ึงแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน คือ 
 
           (1) สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลปจจัยดานชีวสังคม  ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน โดยลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ และแบบเติมขอความ จํานวน 7 ขอ 
           (2) สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามดานปจจัยนํา ประกอบดวย 
               ก. แบบสอบถามดานความรูเก่ียวกับ โรคเบาหวาน มีลักษณะเปนมาตรวัด  
3 หนวย คือ ใช ไมใช ไมทราบ จํานวน 15 ขอ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
               ตอบถูก  ให 1 คะแนน 
               ตอบผิด  ให 0 คะแนน 
                ตอบไมทราบ ให 0 คะแนน  
                แบงความรูออกเปน 3 ระดับ เทียบเกณฑโดยใชเกณฑการประเมินของ 
Bloom (1971; อางถึงใน สิริรัตน ปยะภัทรกุล, 2554 หนา 35) ดังนี้ 
               รอยละ 80-100 หมายถึง ความรูดี คะแนนอยูระหวาง 12-15 คะแนน 
               รอยละ 60-79 หมายถึง ความรูปานกลาง คะแนนอยูระหวาง 9-11 คะแนน 
               รอยละ 0-59 หมายถึง ความรูต่ํา คะแนนอยูระหวาง 0-8 คะแนน 
              ข. แบบสอบถามดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ของ 
โรคเบาหวาน ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( rating scale) จํานวน 4  ขอ  
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โดยขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยาง ยิ่ง 
โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและทางลบ ชวงคะแนน
มีคาระหวาง 4-16 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
                ระดับความคิดเห็น     ขอความทางบวก  ขอความทางลบ 
                เห็นดวยอยางยิ่ง     4 คะแนน    1 คะแนน 
                เห็นดวย        3 คะแนน    2 คะแนน 
                ไมเห็นดวย        2 คะแนน    3 คะแนน 
                ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    1 คะแนน    4 คะแนน 
                การแปลผลของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน เปนราย ขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับคือ  สูง ปานกลาง ต่ํา 
ตามหลักการแบงของ สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553, หนา 62-63) เปนการแบงชวงคะแนนแบบอันตราภาคชั้น 
โดยนําชวงคะแนนสูงสุด ลบดวยชวงคะแนนต่ําสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหาง
ของชวงชั้น เทากับ 4 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้               
               คะแนน   13.00-16.00  หมายถึง  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในระดับสูง 
                คะแนน   8.00-12.00  หมายถึง  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในระดับปานกลาง 
                คะแนน   4.00-7.00  หมายถึง  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในระดับต่ํา 
            (3) แบบสอบถามดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา ( rating scale) จํานวน 5 ขอ โดยขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก  คือ 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไม เห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ขอคําถาม
ท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและทางลบ ชวงคะแนนมีคาระหวาง 5-20 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 
              ระดับความคิดเห็น ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
               เห็นดวยอยางยิ่ง      4 คะแนน       1 คะแนน 
               เห็นดวย        3 คะแนน          2 คะแนน 
               ไมเห็นดวย       2 คะแนน          3 คะแนน 
               ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    1 คะแนน          4 คะแนน 
               การแปลผลของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูความรุนแรง
ของโรคเบาหวาน เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา ตามหลักการแบง ของ 
สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553, หนา 62-63) เปนการแบงชวงคะแนนแบบอันตราภาคชั้น โดยนําชวงคะแนน
สูงสุด ลบดวยชวงคะแนนต่ําสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหางของชวง ชั้น เทากับ 5 
ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้               
               คะแนน 16.00-20.00  หมายถึง  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
ในระดับสูง 
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               คะแนน 10.00-15.00  หมายถึง  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
ในระดับปานกลาง 
               คะแนน 5.00-9.00  หมายถึง  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
ในระดับต่ํา 
            (4) แบบสอบถามดานการรบัรูประโยชนของ การดูแลตนเอง ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา ( rating scale) จํานวน 5 ขอ โดยขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก  คือ 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ขอ คําถาม
ท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและทางลบ ชวงคะแนนมีคาระหวาง 5-20 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 
 
               ระดับความคิดเห็น ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
                เห็นดวยอยางยิ่ง       4 คะแนน  1 คะแนน 
                เห็นดวย                3 คะแนน  2 คะแนน 
                ไมเห็นดวย            2 คะแนน  3 คะแนน 
                ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1 คะแนน  4 คะแนน 
           การแปลผลของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูประโยชน
ของการดูแลตนเอง เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา ตามหลักการแบงของ
สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553, หนา 62-63) เปนการแบงชวงคะแนนแบบอันตราภาคชั้น โดยนําชวงคะแนน
สูงสุด ลบดวยชวงคะแนนต่ําสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหางของชวงชั้นเทากับ 5  
ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้                           
           คะแนน 16.00-20.00  หมายถึง  การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  
ในระดับสูง 
               คะแนน 10.00-15.00  หมายถึง  การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  
ในระดับปานกลาง 
               คะแนน 5.00-9.00  หมายถึง  การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  
ในระดับต่ํา 
            (5) แบบสอบถามดานการรบัรูอุปสรรค ของการดูแลตนเอง ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา ( rating scale) จํานวน 5 ขอ โดยขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก คือ  
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็น ดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยาง ยิ่ง โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ขอคําถาม
ท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและทางลบ ชวงคะแนนมีคาระหวาง 5-20 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 
              ระดับความคิดเห็น ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
                เห็นดวยอยางยิ่ง        4 คะแนน        1 คะแนน 
                เห็นดวย           3 คะแนน        2 คะแนน 
                ไมเห็นดวย          2 คะแนน        3 คะแนน 
                ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     1 คะแนน         4 คะแนน 
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               การแปลผลของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูอุปสรรค
ของการดูแลตนเอง เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา ตามหลักการแบงของ 
สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553, หนา 62-63) เปนการแบงชวงคะแนนแบบอันตราภาคชั้น โดยนําชวงคะแนน
สูงสุด ลบดวยชวงคะแนนต่ําสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหางของชวงชั้นเทากับ  5 
ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้                                    
              คะแนน  16.00-20.00  หมายถึง  การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง 
ในระดับสูง 
              คะแนน  10.00-15.00  หมายถึง การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง  
ในระดับปานกลาง 
              คะแนน  5.00-9.00  หมายถึง  การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง  
ในระดับต่ํา 
          3) สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามดานปจจัยเอ้ือ ประกอบดวย 
             (1) แบบสอบถามการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ลักษณะขอคําถามเปน แบบ
สวนประมาณคา ( rating scale) จํานวน 5 ขอ โดยขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก  คือ มาก ท่ีสุด 
มาก นอย นอยท่ีสุด โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและทางลบ 
ชวงคะแนนมีคาระหวาง 5-20 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
                ระดับความคิดเห็น ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
                 มากท่ีสุด      4 คะแนน    1 คะแนน 
                 มาก        3 คะแนน    2 คะแนน 
                 นอย        2 คะแนน    3 คะแนน 
                 นอยท่ีสุด      1 คะแนน    4 คะแนน  
                การแปลผลของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการเขาถึงแหลงบริการ
ดานสุขภาพ เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย ตามหลักการแบง ของ 
สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553, หนา 62-63) เปนการแบงชวงคะแนนแบบอันตราภาคชั้น โดยนําชวงคะแนน
สูงสุด ลบดวยชวงคะแนนต่ําสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหางของชวงชั้นเทากับ 5  
ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้                                    
               คะแนน 16.00-20.00 หมายถึง การเขาถึงบริการดานสุขภาพในระดับมาก 
                คะแนน 10.00-15.00 หมายถึง การเขาถึงบริการดานสุขภาพในระดับปานกลาง 
               คะแนน 5.00-9.00  หมายถึง การเขาถึงบริการดานสุขภาพในระดับนอย 
            (2) แบบสอบถามการเขาถึงแหลงทรัพยากร ดานสุขภาพ ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา ( rating scale) จํานวน 5 ขอ โดยขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก คื อ 
มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีลักษณะ ทางบวก
และทางลบ ชวงคะแนนมีคาระหวาง 5-20 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
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                ระดับความคิดเห็น ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
                 มากท่ีสุด      4 คะแนน    1 คะแนน 
                 มาก       3 คะแนน    2 คะแนน 
                 นอย       2 คะแนน    3 คะแนน 
                 นอยท่ีสุด      1 คะแนน    4 คะแนน  
                การแปลผลของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการเขาถึงแหลงทรัพยากร
ดานสุขภาพ เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย ตามหลักการแบงข อง 
สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553, หนา 62-63) เปนการแบงชวงคะแนนแบบอันตราภาคชั้น โดยนําชวงคะแนน
สูงสุด ลบดวยชวงคะแนนต่ําสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหางของ ชวงชั้นเทากับ 5 
ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้  
                คะแนน  16.00-20.00  หมายถึง  การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 
ในระดับมาก 
                คะแนน  10.00-15.00  หมายถึง  การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 
ในระดับปานกลาง 
                คะแนน  5.00-9.00  ห มายถึง  การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 
ในระดับนอย 
         4) สวนท่ี 4 แบบสอบถามดานปจจัยเสริม ประกอบดวย  
             (1) การ ไดรับคําแนะนํา จากบุคลากรสาธารณสุข ลักษณะขอคําถามเปน แบบ
สวนประมาณคา ( rating scale) จํานวน 10 ขอ โดยขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก คือ มากท่ี สุด
มาก นอย นอยท่ีสุด โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและทางลบ
ชวงคะแนนมีคาระหวาง 10-40 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
               ระดับความคิดเห็น ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
                 มากท่ีสุด     4 คะแนน    1 คะแนน 
                 มาก       3 คะแนน    2 คะแนน 
                 นอย       2 คะแนน    3 คะแนน 
                 นอยท่ีสุด     1 คะแนน    4 คะแนน 
                การแปลผล ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการไดรับคําแนะนําจาก
บุคลากรสาธารณสุข เปนรายขอ แบงเกณฑเปน  3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง ต่ํา ตามหลักการแบงของ 
สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553, หนา 62-63) เปนการแบงชวงคะแนนแบบอันตราภาคชั้น โดยนําชวงคะแนน
สูงสุด ลบดวยชวงคะแนนต่ําสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหางของชวงชั้นเทากับ  10 
ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้                                    
              คะแนน 31.00-40.00 หมายถึง การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 
ในระดับดี 
              คะแนน 20.00-30.00 หมายถึง การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 
ในระดับปานกลาง 
              คะแนน 10.00-19.00 หมายถึง การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 
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ในระดับต่ํา 
            (2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว ลักษณะ ขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา ( rating scale) จํานวน 10 ขอ โดยขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก คือ  
มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีลักษณะ ทางบวก
และทางลบชวงคะแนนมีคาระหวาง 10-40 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
              ระดับความคิดเห็น ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
               มากท่ีสุด      4 คะแนน    1 คะแนน 
               มาก        3 คะแนน    2 คะแนน 
               นอย        2 คะแนน    3 คะแนน 
               นอยท่ีสุด      1 คะแนน    4 คะแนน 
             การแปลผลของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการไดรับการกระตุน
เตือนจากสมาชิกในครอบครัว เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง ไมดี แบงเกณฑ
เปน 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง ไมดี ตามหลักการแบงของ สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553 , หนา 62-63 ) 
เปนการแบงชวงคะแนนแบบอันตราภาคชั้น โดยนําชวงคะแนนสูงสุด ลบดวยชวงคะแนนต่ําสุ ด 
หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหางของชวงชั้นเทากับ 10 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้                                               
              คะแนน  31.00-40.00  หมายถึง  การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิก 
ในครอบครัวในระดับดี 
              คะแนน  20.00-30.00  หมายถึง  การไดรับการไดรับการกระตุนเตือนจาก
สมาชิกในครอบครัวในระดับปานกลาง 
              คะแนน  10.00-19.00  หมายถึง  การไดรับการไดรับการกระตุนเตือนจาก
สมาชิกในครอบครัวในระดับต่ํา 
         5) สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานประกอบดวย การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรักษา และการปองกัน
ภาวะแทรกซอน ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( rating scale) จํานวน 18  ขอ 
โดยขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไมเคยปฏิบัติ 
โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและทางลบ ชวงคะแนน
มีคาระหวาง 18-72 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
            ระดับความคิดเห็น ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
            ปฏิบัติเปนประจํา   4 คะแนน    1 คะแนน 
            ปฏิบัติบอยครั้ง    3 คะแนน    2 คะแนน 
           ปฏิบัติบางครั้ง    2 คะแนน    3 คะแนน 
             ไมเคยปฏิบัติ    1 คะแนน    4 คะแนน 
            การแปลผลของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ตนเองของผูปวยเบาหวาน เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา ตาม หลักการ
แบงของ สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553 , หนา 62-63) เปน การแบงชวงคะแนนแบบอันตรา ภาค ชั้น 
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โดยนําชวงคะแนนสูงสุด ลบดวยชวงคะแนนต่ําสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหาง
ของชวงชั้นเทากับ 18 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้                
           คะแนน  55.00-72.00  หมายถึง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย 
เบาหวาน ในระดับสูง 
           คะแนน  36.00-54.00  หมายถึง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย 
เบาหวาน ในระดับปานกลาง 
           คะแนน  18.00-35.00  หมายถึง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย 
เบาหวาน ในระดับต่ํา 
 3.2.2 การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ 
      นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ตรวจหาคุณภาพของขอมูล ดังนี้  
       1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  
          (1) นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ใหครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา ใหสอดคลองระหวางขอความกับประเด็นหรือ
องคประกอบของแบบสอบถาม ผูวิจัยกําหนดระดับคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
          ระดับคะแนน   ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                  +1    แนใจวาขอความนั้นสอดคลองกับคุณลักษณะของตัวแปร 
               0    ไมแนใจวาขอความนั้นสอดคลองกับคุณลักษณะของตัวแปร  
              -1    แนใจวาขอความนั้นไมสอดคลองกับคุณลักษณะของตัวแปร  
            สําหรับเกณฑท่ีใชตัดสินคุณภาพเครื่องมือ ขอคําถามท่ีมีคา IOC = 1 ถือวา
มีความเท่ียงตรงสูง ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเท่ียงตรงใชได ขอคําถาม ท่ีมี
คา IOC นอยกวา 0.50 มีคาความเท่ียงตรงใชไมได ตองมีการปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
          (2) ผูวิจัยนําคา IOC ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอความกับประเด็นหรือองคประกอบของแบบสอบถาม ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอความกับประเด็นหรือองคประกอบของแบบสอบถาม อยูระหวาง 0.6 - 1.00 ซ่ึงแสดงวาขอคําถาม
มีความสอดคลองระหวางขอความกับประเด็นหรือองคประกอบท่ีจะนําไปใชเก็บขอมูลได โดยแยกเปน
รายดานไดดังนี้ 
           ก. ดานความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน จํานวน คา IOC = 0.6-1 
           ข. ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน คา IOC = 
0.8-1 
           ค. ดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน คา IOC = 0.6-1 
           ง. ดานการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง คา IOC = 0.6-1          
           จ. ดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
คา IOC = 0.6-1                
            ฉ. การเขาถึงบริการดานสุขภาพ คา IOC = 0.8-1 
            ช. ดานการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ คา IOC = 0.6-1          
            ซ. ดานการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข คา IOC = 0.8-1 
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            ฌ. ดานการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว คา IOC = 0.6-1          
            ญ. ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน คา IOC = 0.8-1 
       2) การหาความเท่ียง (reliability) 
          (1) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปทดลองใชกับผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หมอนทอง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน 
          (2) นําผลการทดลองเครื่องมือ ทดสอบหาความเท่ียง (reliability) ดังนี้  
              ก. แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานซ่ึงเปนการถามเก่ียวกับ ความรู
ของผูปวยเบาหวาน นํามาวิเคราะหหาความเท่ียง โดยวิธีคูเดอร-ริชารดสัน โดยใช  KR-20 
ซ่ึงคาความเชื่อถือไดตั้งแต 0.70 ข้ึนไป จากการทดลองหาความเท่ียงของแบบสอบถามวัดการความรู
เก่ียวกับโรคเบาหวาน พบวา คา reliability ของแบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน มีคาเทากับ 
0.75 และมีคาอํานาจจําแนกเทากับ .32 ซ่ึงคาอํานาจจําแนกท่ีเชื่อถือไดมีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง +1.00           
      ข. แบบสอบถามวัด การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ของ
โรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง การรับรู
อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง การเขาถึงบริการดานสุขภาพ การเขาถึง
แหลงทรัพยากรดานสุขภาพ การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข การไดรับการกระตุนเตือน
จากสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน วิเคราะห
โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) โดยคา r = 0.7 ข้ึนไป 
ผลการทดลองหาความเท่ียงของเครื่องมือ คา r = 0.86 แยกเปนรายดานไดดังนี้                        
              ก) ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  
คา r = 0.87 
              ข) ดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน คา r = 0.86  
             ค) ดานการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  คา r = 0.85           
              ง)  ดานการอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
คา r = 0.87           
              จ)  ดานการเขาถึงบริการดานสุขภาพ คา r = 0.85                     
    ฉ) ดานการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ คา r = 0.87                                  
             ช) ดานการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข คา r = 0.86                     
              ซ)  ดานการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว คา r = 0.85 
              ฌ)  ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน คา r = 0.86 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
     
     ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้  
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 3.3.1 บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
 3.3.2 ภายหลังไดรับการอนุมัติแลว ผูวิจัยเขาพบผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
12 แหง และหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบางน้ําเปรี้ยว อีก 1 แหง เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูลกับกลุมเปาหมายท่ีมารับบริการ 
 3.3.3 ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดในการเก็บขอมูลแกผูชวยผูวิจัยซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบางน้ําเปรี้ยว  
       3.3.4 ผูชวยผูวิจัยเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม จากผูปวยเบาหวาน ในวันท่ีเขารับบริการ
ตรวจรักษาโดยทีมแพทยโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว ในชวงเดือนมกราคม  2557 จนครบจํานวนและ
ตรวจสอบแบบสอบถามครบถวน และสงคืนผูวิจัย 
       3.3.5 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากผูชวยผูวิจัยท้ัง 13 แหง พรอมตรวจสอบจํานวน และ
ความสมบูรณของแบบสอบถาม รวมไดจํานวน 300 ชุด 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
     
     การ ศึกษาวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห ขอมูล โดยโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหสถิติ
ทางดานสังคมศาสตรมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.4.1 จัดทําคูมือลงรหัสขอมูล 
 3.4.2 ลงรหัสขอมูลแบบสอบถาม พรอมคียลงโปรแกรมสําเร็จรูป 
 3.4.3 นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติดวยคอม พิวเตอร 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
  3.4.4 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ในการศึกษาขอมูลดานปจจัย
ดานชีวสังคม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลา
ท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน ปจจัยนํา ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรู ความรุนแรงของโรคเบาห วาน การรับรูประโยชน
ของการดูแลตนเอง การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวย เบาหวาน ปจจัยเอ้ือ 
ประกอบดวย การเขาถึงบริการดานสุขภาพ การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ปจจัย เสริม 
ประกอบดวย การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิ ก
ในครอบครัว และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ดวยการควบคุม อาหาร 
การออกกําลังกาย การรักษา และการปองกันภาวะแทรกซอน โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 
 3.4.5 วิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธ ระหวางปจจัยดานชีวสังคม กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ดวยสถิติไคสแควร 
 3.4. 6 วิเคราะหหา ความสัมพันธระหวาง ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัย เสริมกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน    
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3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  
     สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกไดดังนี้     
 3.5.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล เบื้องตนของกลุมตัวอยางหรือตัวแปรตางๆ โดยใชสถิติ
หาคารอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีเก่ียวกับ 
          1) ปจจัยดานชีวสังคม ประกอบดวย เพศ  อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึ กษา 
อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย  
        2) ปจจัยนํา ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชน
ของการดูแลตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
          3) ปจจัยเอ้ือประกอบดวย การ เขาถึงบริการดานสุขภาพ  การเขาถึงแหลงทรัพยากร
ดานสุขภาพ  
          4) ปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข การไดรับ
การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  
          5) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการควบคุมอาหา ร 
ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษา และดานการปองกันภาวะแทรกซอน   
 3.5.2  สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห หาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน ชีวสังคมกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน โดยใชคาสถิติไคสแควร     
 3.5.3  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม 
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสนั    
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูล เรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  อําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัย เสริม 
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะ เชิงเทรา 
ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 7 สวน คือ 
   4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวานกลุมตัวอยาง 
    4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยนํา 
    4.3 ผลการวิเคราะหปจจัยเอ้ือ 
 4.4  ผลการวิเคราะหปจจัยเสริม 
   4.5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
 4.6  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
 4.7  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย นํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง   
 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวาน 
 
    ผล การวิเคราะหขอมูลดาน ชีวสงัคมของผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง  จํานวน 300 คน
จําแนกตาม เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  และระยะเวลาท่ีเจ็ บปวย  
ดังแสดงในตาราง 2  
 
ตาราง 2  ขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวาน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n = 300) 
 

ขอมูลดานชีวสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
    ชาย 104 34.7 
    หญิง 196 65.3 
ตาราง 2  (ตอ)  
 

ขอมูลดานชีวสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
อาย ุ(ป)   
    นอยกวา 40 ป  49 16.3 
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    40-49 132 44.0 
    50 ปหรือสูงกวา 119 39.7 

 X = 47.29, S.D. = 7.22    

สถานภาพสมรส   
    คู 
    โสด 

161 
105 

53.7 
35.0 

    หมาย หยา/แยก  34 11.3 
ระดับการศึกษา   
    ไมไดเรียน  13  4.4 
    ประถมศึกษา                 207 69.0 
    มัธยมศึกษา 40 23.3 
    อนุปริญญาหรือสูงกวา 10  3.3 
อาชีพ   
    เกษตรกรรม 101 33.7 
    รับจางท่ัวไป 101 33.7 
    ลูกจางเอกชนหรือรัฐบาล  36 12.0 

 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 13 4.3 
    คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 43 14.3 
    อ่ืนๆ  6  2.0 
รายไดตอเดือน   
    ไมมีรายได 98 32.7 
    5,000 บาท หรือนอยกวา                 133 44.3 
    5,001-10,000 บาท  51 17.0 
    10,000 บาทข้ึนไป  18  6.0 

X  = 3,619.3, S.D. = 4.570   

 
ตาราง 2  (ตอ)  
 

ขอมูลดานชีวสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน   
    นอยกวา 5 ป 134 44.7 
    5-10 ป 155 51.7 
    10 ปข้ึนไป  11  3.6 

 X = 6.03, S.D. = 2.46    
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    จากตาราง  2 ขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวาน  ท่ีเปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญเปน
เพศหญิง รอยละ 65.3 อายุ 40 -49 ป รอยละ 44.0 (อายุเฉลี่ย 47.29) ส ถานภาพสมรสคู รอยละ  
53.7 ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา รอยละ 69.0 อาชีพเกษตรกรรมและรับจางท่ัวไป รอยละ 67.4 
รายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 44.3 (รายไดเฉลี่ย 3,619.3 บาท) ระยะเวลาปวย 5-10 ป 
รอยละ 51.7 (คาเฉลี่ย 6.03 ป) 
 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยนํา 
 
   ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยนําของผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน
จําแนกตามปจจัยนําท่ีเก่ียวของรวม 5 ดาน ไดแก  ดานความรูเก่ียวกับ โรคเบาหวาน ดานการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  ดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
ดานการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง และดานการรับรูอุปสรรคการดูแลตนเอง ดังนี้  
   4.2.1 ดาน ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน  
      1) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน จําแนกราย ขอ 
ดังแสดงในตาราง 3 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน จําแนกรายขอ (n = 300) 
 

ขอ ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน X  S.D. 
1 ผูท่ีเปนโรคเบาหวานมีสาเหตุจากกรรมพันธุเพียงอยางเดียว .88 .33 
2 ผูท่ีเปนโรคเบาหวานคือ ผูท่ีมีน้ําหนักเกินหรืออวนเทานั้น .92 .28 
3 การรักษาโรคเบาหวานไมจําเปนตองทําอยางตอเนื่อง ก็สามารถมีชีวิต

เหมือนคนปกติได 
.95 .21 

4 การรับประทานยารักษาโรคเบาหวานเพียงอยางเดียว โดยไมไดควบคุม
อาหาร สามารถชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได 

.93 .25 

5 อาหารชนิด น้ําพริก ผักนึ่ง ลวก แกงสม เหมาะสําหรับคนเปน
โรคเบาหวาน 

.85 .36 

6 ผูปวยเบาหวานสามารถกินผลไมท่ีมีรสหวานจัด เชน ทุเรียน เงาะ องุน 
มะมวง ลําไยได เพ่ือปองกันน้ําตาลในเลือดต่ํา  

.83 .38 

7 ผูปวยเบาหวานท่ีออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 
3 วัน ชวยใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 

.82 .38 
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8 การออกกําลังกายสําหรับผูปวยเบาหวาน ในแตละครั้ง ควรใชเวลา  
30-60 นาที  

.85 .36 

9 ผูปวยเบาหวานท่ีอยูระหวางการรักษา และมีระดับน้ําตาลในเลือดปกติ
แลว สามารถหยุดยาได  

.77 .42 

10 เม่ือมาตรวจโรคเบาหวาน ควรงดน้ําและอาหาร 4 ชั่วโมงกอนเจาะเลือด  .80 .40 
11 ผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดี จะชวยลดการเกิด

ภาวะแทรกซอนใหชาลง 
.79 .40 

12 ผูปวยเบาหวานท่ีมีอาการ ใจสั่น มึนงงคลายจะเปนลม ควรดื่มน้ําหวาน
หรืออมทอฟทันที 

.83 .38 

13 ผูปวยเบาหวานท่ีเริ่มมีอาการชาท่ีเทา ควรดูแลดวยการแชน้ําอุนทุกวัน .84 .37 
14 ผูปวยเบาหวานเกิดตุมหนองหรือมีบาดแผล สามารถใชเข็มบงเองได

เพราะแผลจะหายเองไดตามปกติ 
.97 .16 

15 ผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไมได จะมีอาการตามัวลงเรื่อยๆ 
เนื่องจากประสาทตาหรือจอตาเสื่อม 

.91 .29 

 เฉลี่ย .86 .10 

     จาก ตาราง 3 กลุมตัวอยางมี ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน  เฉลี่ย 0.86 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือ ขอ 14 ผูปวยเบาหวานเกิดตุมหนองหรือมีบาดแผล สามารถใชเข็มบงเองไดเพราะแผลจะหายเอง

ไดตามปกติ เฉลี่ย 0.97 ต่ําสุด คือ ขอ 9 ผูปวยเบาหวานท่ีอยูระหวางการรักษา และมีระดับน้ําตาลใน

เลือดปกติแลว สามารถหยุดยาได เฉลี่ย 0.77 

       2) จํานวนและรอยละ ระดับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ดังแสดงในตาราง 4  

 

ตาราง 4  จํานวนและรอยละ ระดับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน (n = 300) 

 

ระดับความรู    จํานวน รอยละ 

ต่ํา (0-8 คะแนน) 

ปานกลาง (9-11 คะแนน)         

สูง (12-15 คะแนน)         

 

  

 8 

49 

       243 

 2.7 

16.3 

81.0 

     

     จากตาราง  4 ระดับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูสูง 

รอยละ 81.0 ความรูปานกลาง รอยละ 16.3 และความรูต่ํา รอยละ 2.7 

  

     4.2.2 ดาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน  

        1) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน

โรคเบาหวาน จําแนกรายขอ ดังแสดงในตาราง 5         
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ตาราง 5  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน  

             โรคเบาหวาน จําแนกรายขอ (n = 300) 

 

ขอ การรับรูโอกาสเสี่ยง   X   S.D. 

1 ผูปวยเบาหวานอาจเกิดภาวะแทรกซอนเปนแผลลุกลามรุนแรงหรือ 

เปนเนื้อตายเนาท่ีเทา  
2.89 .94 

2 ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลสูง อาจทําใหเปนตอกระจกได 3.01 .86 

3 ผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีไดรับการรักษาไมตอเนื่อง จะสงผลใหเกิด 

ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  
3.02 .91 

4 ผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีกินยารักษาเบาหวานนานๆ จะทําใหไตเสื่อมเร็ว 3.00 .98 

 รวม 2.98 .69 

    จากตาราง 5 กลุมตัวอยาง มีการรับรูโอกาสเสี่ยง ตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวา น 
เฉลี่ย 2.98 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 3 ผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีไดรับการรักษาไมตอเนื่อง จะสงผลให
เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เฉลี่ย 3.02 ต่ําสุด คือ ขอ 1 ผูปวยเบาหวานอาจเกิดภาวะแทรกซอน
เปนแผลลุกลามรุนแรงหรือเปนเนื้อตายเนาท่ีเทา เฉลี่ย 2.89 
           2) จํานวนและรอยละ ระดับการรับรู โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
โรคเบาหวาน ดังแสดงในตาราง 6   
 
ตาราง 6  จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน 
            (n = 300) 
 

ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยง    จํานวน รอยละ 
ต่ํา (4-7คะแนน)  
ปานกลาง (8-12 คะแนน)         
สูง (13-16คะแนน)      

 
  

 33 
122 
145 

11.0 
40.7 
48.3 

 
 จากตาราง 6 ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน กลุมตัวอยาง

สวนใหญ  มีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงสูง  รอยละ 48.3 ระดบัปานกลาง รอยละ 40.7 และระดับต่ํา  
รอยละ 11.0  
      4.2.3 ดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน ดังแสดง  
         1) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ รับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน   
 จําแนกรายขอ ดังแสดงในในตาราง 7 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน จําแนกรายขอ     
            (n = 300) 
 

ขอ การรับรูความรุนแรง X  S.D. 
1 ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีแผลเรื้อรังท่ีเทา หากดูแลไมดีแผล

อาจเนา และอาจตองตองตัดนิ้วเทาหรือตัดเทาได  
2.99 .97 

2 ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก 
เปนเวลานาน จะทําใหเกิดไตวายได 

2.83 .99 

 
ตาราง 7  (ตอ) 
 

ขอ การรับรูความรุนแรง X   S.D.    

3 ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํามากๆ  
อาจเปนลม หมดสติ และเสียชีวิตได 

2.92 .88 

4 คนท่ีเปนโรคเบาหวานเปนเวลานาน จะเกิดความเสื่อมของ
หลอดเลือดสมอง มีโอกาสเปนอัมพาตได 

2.97 .91 

5 ผูปวยโรคเบาหวานท่ีน้ําตาลในเลือดสูง อาจทําใหเลือด
เลี้ยงจอประสาทตาไมเพียงพอ ทําใหตาบอดได 

2.97 .96 

 รวม 2.94 .59 

 
    จากตาราง 7 กลุมตัวอยาง มีการรับรู ความรุนแรง ของโรคเบาหวาน เฉลี่ย 2.9 4 ขอท่ี มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 1 ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีแผลเรื้อรังท่ีเทา หากดูแลไมดีแผลอาจเนา และ
อาจตองตองตัดนิ้วเทาหรือตัดเทาได เฉลี่ย 2.99 ต่ําสุด คือ ขอ 2 ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาล
ในเลือดสูงมากเปนเวลานาน จะทําใหเกิดไตวายได เฉลี่ย 2.83 
        2) จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน ดังแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8  จํานวนและรอยละ ระดบัการรบัรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน (n = 300) 
 

ระดับการรับรูความรุนแรง    จํานวน รอยละ 
ต่ํา (5-9 คะแนน)  
ปานกลาง (10-15 คะแนน)         
สูง (16-20 คะแนน)      

 
  

 34 
248 
 18 

11.3 
82.7 
 6.0 

 
     จากตาราง 8 ระดับการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
การรับรูความรุนแรงปานกลาง รอยละ 82.7 ระดับต่ํา รอยละ 11.3 และระดับสูง รอยละ 6.0  
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     4.3.4 ดาน การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  
        1) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  
จําแนกรายขอ ดังแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง จําแนกรายขอ 
            (n = 300) 

 

ขอ การรับรูประโยชน X   S.D.    

1 การควบคุมอาหารจําพวกแปง และน้ําตาล ชวยใหรางกาย
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีข้ึน 

2.98 .97 

2 การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอทุกวัน ชวยใหการรางกาย
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีข้ึน 

2.83 .99 

3 การรับประทานยารักษาโรคเบาหวานตรงเวลา ชวยใหรางกาย
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี 

2.92 .88 

4 การพบแพทยและตรวจเลือดตามนัด สามารถควบคุม 
ระดับน้ําตาลในเลือดได 

2.97 .91 

5 การรักษาเทาใหสะอาด และการสวมรองเทาใหพอดี  
จะชวยปองกันการเกิดแผลท่ีปลายเทาได 

2.96 .96 

 รวม 3.03 .57 

  
    จากตาราง  9  กลุมตัวอยาง มีการรับรู ประโยชน ของการดูแลตนเอง  เฉลี่ย 3.03 ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 1 การควบคุมอาหารจําพวกแปง และน้ําตาล ชวยใหรางกายสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดไดดีข้ึน  เฉลี่ย 2.9 8 ต่ําสุด คือ ขอ 2 การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอทุกวัน  
ชวยใหการรางกายสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีข้ึน เฉลี่ย 2.83 
       2) จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง ดังแสดงในตาราง 10 
 
ตาราง 10  จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง (n = 300) 
 

ระดับการรับรูประโยชน    จํานวน รอยละ 
ต่ํา (5-9 คะแนน)  
ปานกลาง (10-15 คะแนน)         
สูง (16-20 คะแนน)      

 
  

 35 
240 
 25 

11.7 
80.0 
 8.3 

 
 จากตาราง 10 ระดับการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  กลุมตัวอยาง  สวนใหญมีระดับ

การรับรูระดับปานกลาง รอยละ 80.00 ระดับต่ํา รอยละ 11.7 และระดับสูง รอยละ 8.3  
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    4.4.5 ดาน การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง  

       1) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูอุปสรรคของการดูแลตน เอง 

จําแนกรายขอ ดังแสดงในตาราง 11 

 

ตาราง 11  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง จําแนกรายขอ   

              (n = 300) 

 

ขอ การรับรูอุปสรรค X  S.D. 

1 การรับประทานอาหารอาหารนอกบาน หรืองานเลี้ยง  

ทําใหทานไมสามารถควบคุมอาหารได 
3.04  .92 

2 การประกอบอาชีพ ทําใหทานไมมีเวลาออกกําลังกาย 2.77 1.04 

3 ทานเบื่อท่ีตองออกกําลังกายโดยลําพังคนเดียว  2.81 1.01 

4 การมาพบแพทยตามนัด ทําใหทานเสียรายไดจากการหยุดงาน 2.94  .88 

5 ทานมีความยุงยากในการหาซ้ือรองเทาท่ีเหมาะสม  

ในการปองกันการเกิดแผลท่ีเทา 
2.82 1.03 

 รวม 2.88  .70 

   

     จากตาราง 1 1 กลุมตัวอยาง มีการรับรู อุปสรรค ของการดูแล ตนเอง เฉลี่ย 2.88 ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 1 การรับประทานอาหารอาหารนอกบาน หรืองานเลี้ยง ทําให ทานไมสามารถ

ควบคุมอาหารได  เฉลี่ย 3.04 ต่ําสุด คือ ขอ 2 การประกอบอาชีพ ทําใหทานไมมีเวลาออกกําลัง กาย 

เฉลี่ย 2.77 

       2) จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง ดังแสดงในตาราง 12 

  

ตาราง 12  จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง (n = 300) 

 

ระดับการรับรูอุปสรรค    จํานวน รอยละ 

ต่ํา (5-9 คะแนน)  

ปานกลาง (10-15 คะแนน)         

สูง (16-20 คะแนน)      

 

  

66 

       220 

14 

22.0 

73.3 

 4.7 

 

 จากตาราง  12 ระดับการรับรูอุปสรรคของการดูแล ตนเอง กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ

การรับรู ปานกลาง รอยละ 73.3 ระดับต่ํา รอยละ 22.0 และระดับสูง รอยละ 4.7  
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเอ้ือ 
 
    ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเอ้ือ ของผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน 
จําแนกตามปจจัยเอ้ือ รวม 2 ดาน  ไดแก  ดาน การเขาถึงบริการดานสุขภาพ และ ดานการเขาถึง
แหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ดังนี้  
    4.3.1 ดานการเขาถึงบริการดานสุขภาพ  
       1) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเขาถึงบริการดานสุขภ าพ จําแนกรายขอ 
ดังแสดงในตาราง 13 
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเขาถึงบริการดานสุขภาพ จําแนกรายขอ (n = 300) 
 

ขอ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ X  S.D. 

1 การมีสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายของผูปวย
เบาหวาน ทําใหทานไมตองกังวลกับคายา จึงเขารับการตรวจตามนัด 

2.86 .92 

2 การมีสถานพยาบาลท่ีใกลบาน ทําใหทานสามารถเขาการตรวจ 
ตามนัดได 

2.98 .97 

3 การมีบุคคลในครอบครัวผูดูแลคอยตักเตือนอยูเสมอ ทําใหทานไดรับ
การตรวจตามนัด  

2.97 .94 

4 การติดตามผูปวยตามนัดของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ชวยใหทานไดรับ
การตรวจตามนัด  

2.87 1.01 

5 การท่ีทานสามารถติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขไดสะดวก  
จึงชวยใหทานไดรับการตรวจตามนัด  

2.95 .98 

 รวม 2.92 .72 

   
 จากตาราง 13 กลุมตัวอยางมีการเขาถึงบริการดานสุขภาพ เฉลี่ย 2.92 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือ ขอ 2 การมีสถานพยาบาลท่ีใกลบาน ทําใหทานสามารถเขาการตรวจตามนัดได เฉลี่ย 2.98 ต่ําสุด 
คือ ขอ 1 การมีสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายของผูปวยเบาหวาน ทําใหทานไมตองกังวล
กับคายา จึงเขารับการตรวจตามนัด เฉลี่ย 2.86 
       2) จํานวนและรอยละ ระดับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ดังแสดงในตาราง 14 
 
 
ตาราง 14  จํานวนและรอยละ ระดับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ (n = 300) 
 

ระดับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ    จํานวน รอยละ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

57 

นอย (5-9 คะแนน)  
ปานกลาง (10-15 คะแนน)         
มาก (16-20 คะแนน)      

 
  

 61 
217 
 22 

20.3 
72.4 
 7.3 

 
 จากตาราง 14 ระดับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมี ระดับปานกลาง 

รอยละ 72.4 ระดับนอย รอยละ 20.3 และระดับมากรอยละ 7.3  
 
 4.3.2 ดานการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ  
    1) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ  

จําแนกรายขอ ดังแสดงในตาราง 15  
 
ตาราง 15  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ จําแนกรายขอ              
              (n = 300) 
 

ขอ การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ X  S.D. 

1  ในชุมชนท่ีทานอาศัยอยู มีสถานท่ีใหออกกําลังกายเพียงพอ 2.84 .95 
2  ในชุมชนของทาน มีชมรมผูปวยโรคเบาหวานใหเขารวมกิจกรรม   

 ดานสุขภาพ 
2.82 .97 

3  ในชุมชนของทาน มีขอตกลงหรือนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวของกับ  
 การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  

2.93 .90 

4   ในชุมชนของทานมี อสม. ติดตามการดูแลสุขภาพตนเองของ  
 ผูปวยเบาหวาน 

2.93 .94 

5  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีเอกสารแนะนํา 
เรื่องการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยโรคเบาหวานไวเผยแพร 

2.88 .96 

 รวม 2.92 .72 

 
     จากตาราง 15 กลุมตัวอยางมี การเขาถึงบริการ แหลงทรัพยากร ดานสุขภาพ เฉลี่ย  2.92 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 3 ในชุมชนของทานมีขอตกลงหรือนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวของกั บ
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน เฉลี่ย 2.93 ต่ําสุด คือ ขอในชุมชนของทาน มีชมรมผูปวย
โรคเบาหวานใหเขารวมกิจกรรมดานสุขภาพ เฉลี่ย 2.82 

    2) จํานวนและรอยละ ระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ดังแสดงในตาราง 16 
 
ตาราง 16  จํานวนและรอยละ ระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ (n = 300) 
 

ระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ    จํานวน รอยละ 
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นอย (5-9 คะแนน)  
ปานกลาง (10-15 คะแนน)         
มาก (16-20 คะแนน)      

 
  

 55 
233 
 12 

18.3 
77.7 
 4.0 

     
     จากตาราง  16 ระดับ การเขาถึงแหลงทรัพยากรดาน สุขภาพ  กลุมตัวอยางสวนใหญ  
มีระดับปานกลาง รอยละ 77.7 ระดับนอย รอยละ 18.3 และระดับมาก รอยละ 4.0  
 

4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเสริม 
  
    ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัย เสริมข องผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน
จําแนกตามปจจัยเสริม รวม 2 ดาน  ไดแก  ดานการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และ
ดานการไดรับการกระตุนจากสมาชิกในครอบครัว ดังนี้ 

  4.4.1 ดานการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  
    1) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธ ารณสุข 

ดังแสดงในตาราง 17  
 
ตาราง 17  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  
              จําแนกรายขอ (n = 300) 

 

ขอ การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข X  S.D. 

1 การรับรูถึงอาการ สภาพการปวยจากโรคเบาหวาน 2.93 1.00 
2 การควบคุมการกินอาหาร 2.97 .96 
3 การออกกําลังกาย 2.83 .99 
4 การใชยา 2.91 .90 

ตาราง 17  (ตอ) 
 

ขอ การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข X  S.D. 

5 การปองกันโรคแทรกซอน  2.93 .95 
6 การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 2.93 .96 
7 กระตุนการออกกําลังกายการท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 3.01 .96 
8 เตือนกินยาเบาหวานตามเวลา 3.04 .99 
9 ไปไดรับยาเบาหวานตามแพทยนัด 2.97 .94 
10 การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล 2.96 .92 
 รวม 2.94 .52 
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 จากตาราง 1 7 กลุมตัวอยาง ไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  เฉลี่ย 2.9 4 ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 8 เตือนกินยาเบาหวานตามเวลาเฉลี่ย 3.04 ต่ําสุด คือ ขอ 3 การออกกําลั งกาย 
เฉลี่ย 2.83 

   2) จํานวนและรอยละ ระดับการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  ดังแสดง
ในตาราง 18  
 
ตาราง 18  จํานวนและรอยละ ระดับการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข (n = 300) 
 

ระดับการการไดรับคําแนะนํา 
จากบุคลากรสาธารณสุข 

 
 

 จํานวน รอยละ 

ดี (10-19 คะแนน)  
ปานกลาง (20-30 คะแนน)  
ต่ํา (31-40 คะแนน)               

 
  

156 
124 
 20 

52.0 
41.3 
 6.7 

 
     จากตาราง  18 ระดับการ ไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  กลุมตัวอยางสวน ใหญ
มีระดับดี รอยละ 52.0 ระดับปานกลาง รอยละ 41.3 และระดับต่ํา รอยละ 6.7  
     4.4.2 ดานการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  
        1) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว 
จําแนกรายขอ ดังแสดงในตาราง 19  
 
ตาราง 19  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครวั  
              จําแนกรายขอ (n = 300) 
 

ขอ   การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว X  S.D. 

1 การรับรูถึงอาการ สภาพการปวยจากโรคเบาหวาน 3.03 .88 
2 การควบคุมการกินอาหาร 3.01 .88 
3 การออกกําลังกาย 3.01 .88 
4 การใชยา 2.99 .93 
5 การปองกันโรคแทรกซอน  3.01 .88 
6 การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 3.01 .92 
7 กระตุนการออกกําลังกายการท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 3.12 .78 
8 เตือนกินยาเบาหวานตามเวลา 3.00 .89 
9 ไปไดรับยาเบาหวานตามแพทยนัด 3.13 .88 
10 การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล 3.14 .87 
 รวม 3.04 .49 
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 จากตาราง 19 การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว เฉลี่ย 3.04 ขอท่ีมีคาเฉลีย่
สูงสุดคือ ขอ 10 การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล เฉลี่ย 3.14 ต่ําสุด คือ ขอ3 การใชยาเฉลี่ย 2.99 
       2) จํานวนและรอยละ  ระดับการ ไดรับการกระตุน เตือนจากสมาชิกในครอ บครัว 
ดังแสดงในตาราง 20  
 
ตาราง 20  จํานวนและรอยละ ระดับการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว (n = 300) 

 

ระดับการการกระตุนเตือนจาก
สมาชิกในครอบครัว 

 
 

 จํานวน รอยละ 

ดี (31-40 คะแนน) 
ปานกลาง (20-30 คะแนน)         
ต่ํา (10-19 คะแนน)  

 

  

185 
101 
 14 

61.7 
33.6 
 4.7 

  
 จากตาราง 20 ระดับการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีระดับดี รอยละ 61.7 ระดบัปานกลาง รอยละ 33.6 และระดับต่ํา รอยละ 4.7  

4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
 
    ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน รวม 4 ดาน ไดแก 

ดานการควบคุมอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษา และ ดานการปองกันภาว ะแทรกซอน 

ของผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน ดังนี้ 

    4.5.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  จําแนกรายขอ  ดังแสดง

ในตาราง 21  

 

ตาราง 21  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  

              จําแนกรายขอ (n = 300) 

 

ขอ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง X   S.D.    

1 ทานรับประทานอาหารในแตละวันครบ 3 ม้ือ 3.09 .80 

2 ทานรับประทานอาหาร ตรงเวลาทุกม้ือ 3.11 .84 

3 ทานรับประทานผลไมท่ีมีรสหวาน เชน มะมวง เงาะองุน ทุเรียน 

ลําไย นอยหนา 
2.95 .84 

4 ทานรับประทานผักใบเขียวชนิดตางๆ เชน ผักกาด ผักบุง 

กะหล่ําปลี  
2.94 .85 
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5 ทานรับประทานเนื้อสัตวติดมัน เครื่องในสัตว 2.99 .89 

6 ทานรับประทานอาหารหวานจัด เชน ขนมหวาน ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง สังขยา น้ําหวาน น้ําอัดลม 
3.10 .89 

7 ทานดื่มนมจืดชนิดพรองมันเนย 3.10 .93 

8 ทานออกกําลังกาย อยางนอยสัปดาหละอยางนอย 3 วัน 2.96 .94 

9 ทานมีระยะอบอุนรางกาย กอนออกกําลังกาย 10-15 นาที 3.04 .97 

10 ทานมีระยะออกกําลังกายทานออกกําลังกาย ครั้งละ 20-30 นาที 2.99 .95 

11 ทานมีระยะผอนคลายกลามเนื้อหลังออกกําลังกาย 10-15 นาที 2.82 .97 

12 ทานเตรียมน้ําหวาน หรือทอฟฟไว เม่ือออกกําลังกาย 2.85 .90 

13 ทานไปพบแพทยทุกครั้งตามวันท่ีแพทยนัด 2.93 .93 

14 ทานเพ่ิมหรือลดขนาดยาดวยตนเอง 2.95 .97 

15 ทานรับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลา 2.99 .96 

16 เม่ือทานรูสึกใจสั่น มึนงงคลายเปนลม ทานจะดื่มน้ําหวานหรือ

อมทอฟฟ 
2.98 1.01 

ตาราง 21  (ตอ) 
 

ขอ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง X   S.D.    

17 ทานตรวจบริเวณนิ้วเทา ฝาเทาวามีบาดแผล รอยถลอกหรือรอยช้ํา 2.87 .99 
18 ทานสวมรองเทาเม่ือออกจากบานทุกครั้ง 2.80 .99 

 รวม 2.97 .43 

 
     จากตาราง 21 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เฉลี่ย 2.97 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ขอ 2 ทานรับประทานอาหาร ตรงเวลาทุกม้ือ  เฉลี่ย 3.11 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ข อ 18 
ทานสวมรองเทาเม่ือออกจากบานทุกครั้ง เฉลี่ย 2.80 
     4.5.2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน จําแนกรายดาน  
       1) จํานวนและรอยละ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองของผูปวยเบาหวาน  
ดานการควบคุมอาหาร ดังแสดงในตาราง 22  
 
ตาราง 22  จํานวนและรอยละ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
              ดานการควบคุมอาหาร (n = 300) 
 

ระดับดานการควบคุมอาหาร    จํานวน รอยละ 
ต่ํา (7-14 คะแนน)  
ปานกลาง (15-21 คะแนน)         

 
  

 85 
215 

28.3 
71.7 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

62 

ดี (22-48 คะแนน)       0 0 

       

  จากตาราง 22 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ดานการควบคุมอาหาร กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีพฤติกรรมการควบคุมอาหาร ระดับปานกลาง รอยละ 71.7 และระดับต่ํา รอยละ 28.3 
       2) จํานวนและรอยละ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
ดานการออกกําลังกาย ดังแสดงในตาราง 23 
 
 
 
 
 
ตาราง 23  จํานวนและรอยละ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
              ดานการออกกําลังกาย (n = 300) 
 

ระดับดานการออกกําลังกาย    จํานวน รอยละ 
ต่ํา (5-9 คะแนน)  
ปานกลาง (10-15 คะแนน)         
สูง (16-20 คะแนน)      

 
  

 57 
218 
 25 

19.0 
72.7 
 8.3 

 
  จากตาราง 23 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ดานการออกกําลังกาย กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดานออกกําลังกาย ระดบัปานกลาง รอยละ 72.7  ระดับต่ํา รอยละ  
19.0 และระดับสูง รอยละ 8.3  
        3) จํานวนและรอยละพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
ดานการรักษา ดังแสดงในตาราง 24 
 
ตาราง 24  จํานวนและรอยละพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการรักษา  
              (n = 300) 
 

ระดับดานการรักษา    จํานวน รอยละ 
ต่ํา (3-5 คะแนน)  
ปานกลาง (6-9 คะแนน)         
สูง (10-12 คะแนน)      

 
  

41 
      105 
      154 

13.7 
35.0 
51.3 
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 จากตาราง 24 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ดานการรักษา  กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดานการรักษา ระดับสูง รอยละ 51.3 ระดบัปานกลาง รอยละ 35.0 
และระดับต่ํา รอยละ 13.7 
        4) จํานวนและรอยละพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
ดานการปองกันภาวะแทรกซอน ดังแสดงในตาราง 25  
 
 
 
 
ตาราง 25  จํานวนและรอยละพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
              ดานการปองกันภาวะแทรกซอน (n = 300) 
     

ระดับดานการปองกันภาวะแทรกซอน      จํานวน  รอยละ 

ต่ํา (3-5 คะแนน)  
ปานกลาง (6-9 คะแนน)         
สูง (10-12 คะแนน)      

 
  

 43 
154 
103 

14.3 
51.4 
34.3 

  
    จากตาราง 25 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ดานการปองกันภาวะแทรกซอน กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดานปองกันภาวะแทรกซอน ระดับปานกลาง รอยละ 51.4 
ระดับสูง รอยละ 34.3 และระดับต่ํา รอยละ 14.3 
    4.5.3 จํานวนและรอยละระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ดังแสดงในตาราง 26     
    
ตาราง 26  จํานวนและรอยละระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง (n = 300) 
 

ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง    จํานวน รอยละ 
ต่ํา (18-35 คะแนน)  
ปานกลาง (36-54 คะแนน)         
สูง (55-72 คะแนน)      

 
  

  6 
 130 
 164      

  2.0 
  43.3 
  54.7      

 

  จากตาราง  26 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรร ม
การดูแลสุขภาพตนเอง ระดับสูง รอยละ 54.7 ระดบัปานกลาง รอยละ 43.3 และระดับต่ํา รอยละ 2.0  
  

4.6 ผลความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอ ง
ของ   
     ผูปวยเบาหวาน  
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 ความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
ดังแสดงในตาราง 27  
 
 
 
ตาราง 27  ความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน      
             (n = 300) 
 

 
ปจจัยดานชีวสังคม 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง  
2χ  

 
p-value ปานกลางและต่ํา สูง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ       
     ชาย 49 47.1  55 52.9 .204 .370 
     หญิง 87 44.4  109 55.6   
อายุ       
     50 ป หรือนอยกวา  89 49.2 92 50.8 2.712 .063 
     50 ปข้ึนไป 47 39.5 72 60.5   
สถานภาพสมรส       
     โสด 73 45.3 88 54.7 .002 .545 
     คู/หมาย/หยา/แยก 63 45.3 76 54.7   
ระดับการศึกษา       
     มัธยมศึกษา หรือต่ํากวา  101 45.9 119 54.1 .110 .421 
     มัธยมศึกษาข้ึนไป 35 43.8  45 56.3   
อาชีพ       
     เกษตรกรรม 45 44.6  56 55.4 .037 .472 
     อ่ืนๆ 91 45.7 108 54.3   
รายได       
     5,000 บาท หรือต่ํากวา 94 45.2 114 54.8 .005 .520 
     มากกวา5,000 บาท 42 45.7  50 54.3   
ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน       
     5 ป หรือนอยกวา 35 44.9  43 55.1 .009 .516 
     มากกวา 5 ป  101 45.5  121 54.5   

*p-value <.05 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

65 

     จากตาราง 27 พบวาปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา 
อาชีพ รายได ระยะเวลาปวยเปนโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน 
 

4.7 ผลของความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการ
ดูแล 
     สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
 
     ความสัมพันธของปจจัยนํา  ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน ดังแสดงในตาราง 28  
 
ตาราง 28  ความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  
              ของผูปวยเบาหวาน 
 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ความรูเก่ียวกับโรคฯ          
2. การรับรูโอกาสเสี่ยง -.036         
3. การรับรูความรุนแรง -.046 .299*        
4. การรับรูประโยชน -.027 -.081 .027       
5. การรับรูอุปสรรค -.063 .035 .220* .096      
6. การเขาถึงบริการสุขภาพ .012 .229* .458* -.004 .272*     
7. การเขาถึงแหลงทรัพยากร  
    ดานสุขภาพ 

-.020 .352* .389* .026 .252* .369*    

8. การไดรับคําแนะนําจาก 
   บุคลากรสาธารณสุข 

-.078 .258* .356* .055 .239* .293* .294*   

9. การไดรับการกระตุนฯ   
    จากบุคคลในครอบครวั 

-.011 -.075 -.012 .048 .066 -.099 -.146* .088  

10. พฤติกรรมการดูแลฯ -.041 .065 .262* -.066 .043 .152* -.019 .315* .149* 

*p-value <.05 
     
  จากตาราง 28 พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวานมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ปจจัยเสริมท่ีเก่ียวกับการไดรับ
คําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข ( r = .315) รองลงมาเปนปจจัยนําท่ีเก่ียวกับการรับรูความ รุนแรง
ของโรคเบาหวาน ( r = .262) ปจจัยเอ้ือ ในท่ีเก่ียวกับ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ ( r = .152) และ
ปจจัยเสริมท่ีเก่ียวกับการ ไดรับการ กระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว ( r = .149) ตามลําดั บ 
สวนปจจัยท่ีมีไมความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  ไดแกปจจัยนํา
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ท่ีเก่ียวกับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 
การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  การรับรูอุปสรรคของการ ดูแลตนเอง และปจจัยเอ้ือเก่ียวกับ  
การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
  การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ํา เปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนงานวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวา น และศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  การวิจัยครั้งนี้ประชากรท่ีศึกษาไดแก ผูปวยเบาหวาน ท่ี มีระดับน้ําตาลในเลือด ไมเกิน 
180 mg/dl และไมมีภาวะแทรกซอน ท่ีเขารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 12 แหง 
และศูนยสุขภาพชุมชน 1 แหง ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 954 คน  และ
กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมแบบหลายข้ันตอน จํานวน 283 คน โดยเก็บตัวอยางในวันท่ี 4-31 มกราคม 
พ.ศ. 2557 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบ สอบถาม ประกอบดวย 5 สวน คือ  สวนท่ี  1 
เปนแบบสอบถามขอมูลปจจัยดานชีวสังคม  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม วัดปจจัยนํา ท่ีเก่ียวของกับ
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน คือ ความรูโรคเบาหวาน  การรับรูโอกาสเสี่ยง ตอ
การเกิดภาวะแทรกซอน จากโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  การรับรูประโยชน
ของการดูแลตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามวัดปจจัยเอ้ือ  
ท่ีเก่ียวกับ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ และ การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ สวนท่ี  4  
เปนแบบสอบถามวัดปจจัยเสริม  เก่ียวกับการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการได รับ
การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว และสวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน  
 การ วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 5 สวน คือ สวนท่ี 1 วิเคราะหขอมูล ปจจัยดานชีวสังคม 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาท่ีปวย
เปนโรคเบาหวาน  สวนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลปจจัย นําประกอบดวย ความรูเก่ียวกับโรคเบา หวาน 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  การรับรูอุปสรรคของการ ดูแลตนเอง สวนท่ี 3 วิเคราะหขอมูล
ปจจัยปจจัยเอ้ือประกอบดวย การเขาถึงบริการดานสุขภาพ การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ  
สวนท่ี 4 วิเคราะหขอมูลปจจัยปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 
การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครวั สวนท่ี 5 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน  สวนท่ี 6 วิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวสังคม
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  และสวนท่ี 7 วิเคราะหขอมูล หาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา 
ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  ผูวิจัยไดดําเนินการสรุป อภิปรายผล
และขอเสนอแนะ การวิจัยตามหัวขอดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
   5.1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
    1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน จําแนกรายขอ กลุมตัวอยาง
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เฉลี่ย 2.97 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานรับประทานอาหารตรงเวลา
ทุกม้ือ เฉลี่ย 3.11 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานสวมรองเทาเม่ือออกจากบานทุกครั้ง เฉลี่ย 2.80 
   2) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  จําแนกรายดาน  4 ดาน  
ประกอบดวย ดานการควบคุม อาหาร กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการควบคุมอาหาร  ระดับ
ปานกลาง รอยละ 71.7 และระดับต่ํา  รอยละ 28.3 ดานการออกกําลังกาย กลุมตัวอยางสวน ใหญ
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ระดับปานกลาง รอยละ 72.7 ระดับต่ํา รอยละ 19.0 และระดับสูง 
รอยละ 8.3 ดานการรักษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดานการรักษ า 
ระดับสูง รอยละ 51.3 ระดับปานกลาง รอยละ 35.0 และระดับต่ํา รอยละ 13.7 ดานการปองกัน
ภาวะแทรกซอน กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดานปองกันภาวะแทรกซอน 
ระดับปานกลาง รอยละ 51.4 ระดับสูง รอยละ 34.3 และระดับต่ํา รอยละ 14.3 
    3) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม การดูแล
สุขภาพตนเอง ระดับสูง รอยละ 54.7 ระดบัปานกลาง รอยละ 43.3 และระดับต่ํา รอยละ 2.0  
   5.1.2 ผลการศึกษาปจจัยดานชีวสังคมและความสัมพันธกับพฤติกรรม การดูแล สุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน 
    1) ขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวานท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศหญิง 
รอยละ 65.3 อายุ 40-49 ป รอยละ 44.0 (อายุเฉลี่ย 47.29) สถานภาพสมรส คู รอยละ 53.7 ระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา รอยละ 69.0 รายไดตอเดือนต่ํากวา 5 ,000 บาท รอยละ 44.3 (รายไดเฉลี่ย 
3,619.3 บาท) ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน 5-10 ป รอยละ 51.7 (ระยะเวลาปวยเฉลี่ย 6.03 ป) 
    2) ความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง 
   5.1.3 ผลการศึกษาปจจัย นําและความสัมพันธ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน 
    1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูสูง รอยละ 81.0 
ความรูปานกลาง รอยละ 16.3 และความรูต่ํา รอยละ 2.7 และจากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ความรู
เก่ียวกับโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
    2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงสูง รอยละ 48.3 ระดบัปานกลาง รอยละ 40.7 และระดับต่ํา รอยละ 11.0 
และจากการทดสอบสมมุติฐาน พบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน โรคเบาหวาน 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
    3) การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรู
ความรุนแรงปานกลาง รอยละ 82.7 ระดับต่ํา รอยละ 11.3 และระดับสูง รอยละ 6.0  และ
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จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวก กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .262) 
    4) การรับรูประโยชนของการ ดูแลตนเอง กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรู  
ปานกลาง รอยละ 80.00 ระดับต่ํา รอยละ 11.7 และระดับสูง รอยละ 8.3  และจากการทดสอบ
สมมุติฐานพบวา การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน  
    5) การรับรูอุปสรรคของการ ดูแลตนเอง กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรู
ปานกลาง รอยละ 73.3 ระดับต่ํา รอยละ 22.0 และระดับสูง รอยละ 4.7 และจากการทดสอบสมมุติฐาน
พบวา การรับรูอุปสรรคของการการดูแลตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน  
   5.1.4 ผลการศึกษาปจจัยเอ้ือ และความสัมพันธ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน 
    1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเขาถึง  ปานกลาง 
รอยละ 72.4 ระดับต่ํา รอยละ 20.3 และระดับสูง รอยละ 7.3 และจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา 
การเขาถึงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (r = .152)  
   2) การเขาถึงแหลงทรัพยากรดาน สุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการ เขาถึง
แหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ปานกลาง รอยละ 77.7 ระดับต่ํา รอยละ 18.3 และระดับสูง รอยละ 4.0 
และจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
  5.1.5 ผลการศึกษาปจจัยเสริม และความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล สุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน 
   1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการไดรับ
คําแนะนํา สูง รอยละ 52.0 ระดบัปานกลาง รอยละ 41.3 และระดับต่ํา รอยละ 6.7 และ
จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r=.315)  
   2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
การไดรับการกระตุนเตือน สูง รอยละ 61.7 ระดบัปานกลาง รอยละ 33.6 และระดับต่ํา รอยละ 4.7 
และจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(r = .149) 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การอภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขอมูลท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้  
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  5.2.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน สวนใหญมีระดับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง สูง สอดคลองกับ ชยณัฐ กรมลี (2554, หนา 67-68) ศึกษาเรื่อง การดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พบวาการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวานอยูในระดับสูง ไมสอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา พฤติกรรมการดูแลตน เองของ
ผูปวยเบาหวานอยูในระดับปานกลาง และไมสอดคลองกั บ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา ( 2555, 
หนา 134-136) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผูปวย
เบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวาผูปวยเบาหวาน
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองระดับปานกลาง  
 
 
 

 5.2.2 ความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน  

 ความสัมพันธของ ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษ า 
อาชีพ รายได และระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน  กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน อธิบายไดดังนี้  

  1) เพศ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผูปวยเบ าหวาน 
สอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 125-126) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผูปวยเบาหวาน 
และสอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553 , หนา 97-98) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรร ม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน 
   2) อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองของผูปวยเ บาหวาน 
ซ่ึงสอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก (2552 , หนา 125-126) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก  
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเด ช พบวา อายุไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ (2553 , หนา 97-98) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาล
เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา อายุไมมี ความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
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   3) สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผูปวย
เบาหวาน ซ่ึงสอดคลองกั บเสาวนีย  โคตรดก ( 2552, หนา 125-126) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา สถานภาพสมรส ไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา สถานภาพสมรส
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับ ศิริวรรณ 
อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 138) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี  
พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
   4) ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผูปวย
เบาหวาน  ซ่ึงสอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก (2552 , หนา 125-126) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พบวา  ระดับการศึกษาไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  สอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ (2553 , หนา 97-98 ) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาระดับการศึก ษา
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับ ศิริวรรณ 
อินทรวิเชียรคชา (2555 , หนา 138 -139 ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม การดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จัง หวัด
อุบลราชธานี พบวาระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน 
   5) อาชีพ  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผูปวยเบาหวาน 
ซ่ึงสอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก ( 2552, หนา 125-126) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวย นอก
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เทศบาล
เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง ของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา ( 2555, 
หนา 139) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวาอาชีพ ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
   6) รายได ไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองของผูปวยเบาหวาน  
ซ่ึงสอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก ( 2552, หนา 125-126) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
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การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนก ผูปวยนอก
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พบวารายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน  สอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ ( 2553, หนา 97-98) ศึกษา เรื่อง ปจจัย ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาล
เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  และสอดคลองกับศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา ( 2555, 
หนา 139-140) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา รายได
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

  7) ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน  ซ่ึงไมสอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก (2552 , หนา 125-126 ) ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม 
แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตสอดคลองกับ กาญจนา 
บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย เบาหวาน 
ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวาระยะเวลาการเจ็บปวยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
  5.2.3 ความสัมพันธของปจจัยนํากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน  
  ความสัมพันธของปจจัย นําไดแก ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  การรับรูประโยชนของ
การดูแลสุขภาพตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน อธิบายไดดังนี้  
   1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับการศึกษาของกาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 98) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาล
เมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ความรูเก่ียวกับโรคเบา หวาน 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  และสอดคลองกับศิริวรรณ 
อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 142) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี 
จากการศึกษาพบวา ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน  
   2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน การศึกษาครั้งนี้ ไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
เสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 129) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูปวย
เบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
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พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวก กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ไมสอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ (255 3, 
หนา 99-100) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทย
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  และไมสอดคลองกับ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา 
(2555, หนา 142-143) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา
มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม
การดูแลตัวเองของผูปวยเบาหวาน  
   3) การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย โคตรดก ( 2552, 
หนา 128-129) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการ
รับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการรับรู
ความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 
และสอดคลองกับ การศึกษาของ กาญจนา บริสุทธิ์ ( 2553, หนา 99) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผล ตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมือง
ทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  
   4) การรับรูประโยชนของการดูแลสุขภาพ ตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  สอดคลองกับ การศึกษาของ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา  
(2555, หนา 144) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา การรับรู
ประโยชนของการดูแลสุขภาพตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน และไมสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 129-130) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม 
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการรับรูประโยชนของการดูแลสุขภาพ ตนเอง 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  
   5) การรับรูอุปสรรคของการ ดูแลตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับ การศึกษาของ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555 , 
หนา 144-145 ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด อุบลราชธานี พบวาการรับรู
อุปสรรคของการ การดูแลตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ ผูปวย
เบาหวาน และไมสอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 100) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตัวเองเพ่ือปองกัน
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ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน  
  5.2.4 ความสัมพันธของปจจัย เอ้ือ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน  
  ความสัมพันธของปจจัย เอ้ือ ท่ีเก่ียวกับ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  และ การเขาถึง
แหลงทรัพยากรดานสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อธิบายไดดังนี้ 
   1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา บริสุทธิ์ ( 2553, หนา 101-102) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการเขาถึงแหลงบริการ
สุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 145-146) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
จังหวัดอุบลราชธานี พบวา การเขาถึงแหลงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
   2) การเขาถึงแหลง ทรัพยากรดานสุขภาพ ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ไมสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 101-102) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา การเขาถึงแหลง
บริการสุขภาพและแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน และไมสอดคลองกับการศึกษาของศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 146-147) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน  
ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวาการเขาถึงแหลงทรัพยากร
ดานสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
 
  5.2.5 ความสัมพันธของปจจัย เสริม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ ผูปวย
เบาหวาน  
  ความสัมพันธของปจจัย เสริม ไดแก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และ
การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน อธิบายไดดังนี้ 
   1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 132) 
ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ี มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมา บริการรับการรักษา  
ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  การศึกษาครั้งนี้ พบวา การไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการ แพทย 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับการศึกษา
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ของศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555 , หนา 147) ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
อุบลราชธานี  พบวาการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรับการกระตุนเตือนจาก
สมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  
   2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวก กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย โคตรดก 
(2552, หนา 132) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบรกิาร
รับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย  
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับการศึกษา
ของศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา ( 2555, หนา 148) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
อุบลราชธานี  พบวาการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพันธทางบวก กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
   5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช  
   จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเ ปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขอเสนอแนะดังนี้ 
    1) จากผลการศึกษาพบวา ผูปวย เบาหวานมี พฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพตนเอง สูง 
จึงควรสงเสริมใหผูปวยคงไวซ่ึงการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองสูงอยางตอเนื่อง ดวยการจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ตามปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูสุขภาพตนเอง ของผูปวยเบาหวาน  ท้ัง 3 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยนําท่ีเก่ียวกับ  
การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน ปจจัยเอ้ือท่ีเก่ียวกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ และปจจัยเสริม
ไดท่ีเก่ียวกับการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุขและการไดรับการกระตุนเตือนจาก สมาชิก
ในครอบครัว  
    2) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยนําท่ีเก่ียวกับ การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
มีความสัมพันธ ทางบวก กับพฤติกรรมการดูสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  ดังนั้นจึงควรสงเสริม
การจัดกิจกรรมใหผูปวยเบาหวานไดรับรูความรุนแรงจากโรคเบาหวาน ดวยการเปดโอกาสใหผูปวย
เบาหวานแลกเปลีย่นประสบการณจริง กับตนแบบผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอน เชน แผลเรื้อรัง
ท่ีเทา ถูกตัดเทา ท่ีสมัครใจเลาความทุกขทรมานท่ีไดรับจากความพิการท่ีเปนอยู  
    3) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยเอ้ือคือ ท่ีเก่ียวกับ การเขาถึงบริการดานสุขภา พ 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  ดังนั้นควรสงเสริมใหมี
การจัดบริการการตรวจรักษาผูปวย ท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผลการรักษา ใหมากยิ่งข้ึน 
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   4) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยเสริมไดแก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสขุ
และการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดู แล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ดังนั้นควรสงเสริมใหท้ังผูปวยและผูดูแลผูปวยเขารับคําแนะนําจาก
บุคลากรสาธารณสุข เปนการเปดโอกาสใหผูดูแลผูปวยไดมีความรูเก่ียวกับ การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวานเพ่ิมข้ึน สงผลใหเกิดความม่ันใจและดูแลผูปวยเบาหวานไดถูกตองมากข้ึน 
   5) จากผลการศึกษาพบวา ขอคําถามความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ท่ีตอบผิดมากท่ีสุด 
3 ขอ คือ 1) ผูปวย เบาหวานท่ี ควบคุมระดับน้ําตาลใน เลือดไดแลว ยังตองกินยาอยางตอเนื่อ ง  
2) ผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดีจะชวยลดการเกิดภาวะแทรกซอนใหชาลง และ 
3) การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพ่ือรับยาเบาหวาน ตองงดน้ําและอาหาร หลังเท่ียงคืน 8 ชั่วโมง  
ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขควรใหความสําคัญกับการใหความรูกับผูปวยเบาหวาน เก่ียวกับการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด และการเตรียมตัวสําหรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดใหมากยิ่งข้ึน 
   6) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง ต่ําสุด ไดแก การสวมรองเทาเม่ือออกจากบาน ทุกครั้ง หลังออกกําลังกาย
ตองมีระยะผอนคลายกลามเนื้อ 10-15 นาที และการเตรียมน้ําหวาน หรือทอฟฟ ในขณะออกกําลังกาย 
เพ่ือปองกันการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา  ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุข ควรใหความสําคัญการดูแล
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ในเรื่องของการปองกันการเกิดแผลท่ีเทา การออกกําลังกายท่ีถูกตอง 
และการปองกันการไมใหเกิดน้ําตาลในเลือดต่ําขณะออกกําลังกายใหมากยิ่งข้ึน  
   5.3.2 ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเป รี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขอเสนอแนะ คือควรมีการศึกษาถึงปจจัยในบริบทเชิงสังคม วัฒนธรรม ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โดยศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึ กสําหรับ
เปนแนวทางในสงเสริมพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานตอไป 
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           ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
สุมณฑา เสรีรัตน.  (2539).  ความรูท่ัวไปเก่ียวโรคเบาหวาน.  กรุงเทพฯ: อรุณศิลปครีเอชั่น. 
สุทิน ศรีอัษฎาพ และวรรณี นิธิยานันท.  (2548).  โรคเบาหวาน.  กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ. 
สถิตพงษ ม่ันหลํา.  (2553).  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุ  
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร.   ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
  เพ่ือชุมชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง.                             
สิริรัตน ปยะภัทรกุล.  (2554).  พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน    
         ชนิดท่ี 2 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ.  วิทยานิพนธ   
       ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
แอนน จิระพงษสุวรรณ และปวีณา แสวงผล.  (2554, พฤษภาคม-สิงหาคม).  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ  
         กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลลาดหลุมแกว  
        อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี.  ว.สาธารณสุขและการพัฒนา, 130-142. 
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ภาคผนวก ก  
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 
ในการตรวจสอบแบบสอบถาม 

 
1. ดร.เพ็ญศรี  กองสัมฤทธิ์                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี  
2. นางสาวสุนันทา  ชนะวรรณ             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
                                                  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. แพทยหญิงชมาพร  ไกยชน              นายแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 
4. นางชิสาพัชร  วงษจินดา                  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 
5. นายสมบัติ  ท่ังทอง                       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
                                                  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
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ภาคผนวก ข  
เครื่องมือ 
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แบบสอบถาม ผูปวยเบาหวาน 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

คําชี้แจง     1. แบบสอบถามนี้ใชสําหรับการหาขอมูล เพ่ือทําการวิจัยเทานั้น ไมมีผลตอการรักษา 
                  พยาบาลของทาน หรือดานสวนตัวของผูตอบแตอยางใด 
               2. แบบสอบถามนีมี้ท้ังหมด 5 สวน คือ 
                  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยดานชีวสังคมของผูปวยโรคเบาหวาน  
                                                                                   จํานวน 7 ขอ  
                  สวนท่ี 2  แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยหลัก 
                              2.1 เปนแบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน   จํานวน 15 ขอ 
                       2.2 เปนแบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน 
                                    ของโรคเบาหวาน                                     จํานวน 4 ขอ 
                    2.3 เปนแบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
                                                                                        จํานวน 5 ขอ 
               2.4 เปนแบบสอบถามการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง 
                                                                                              จํานวน 5 ขอ 
                      2.5 เปนแบบสอบถามการรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง                                                                    
                                                                                          จํานวน 5 ขอ 
             สวนท่ี 3  แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยเอ้ือ 
                           3.1 เปนแบบสอบถามการเขาถึงบริการดานสุขภาพ  จํานวน 5 ขอ 
                        3.2 เปนแบบสอบถามการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ  
                                                                                          จํานวน 5 ขอ 
               สวนท่ี 4  แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยเสริม 
                             4.1 เปนแบบสอบถามการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 
                                                                                           จํานวน 5 ขอ 
                        4.2 เปนแบบสอบถามการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครวั                                           
     จํานวน 5 ขอ                                                                                                                  
   สวนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน  
                                                                                          จํานวน 18 ขอ 
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สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยดานชีวสังคมของผูปวยโรคเบาหวาน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หรือเติมขอความในชองวางตามความเปนจริง 
1. เพศ 
            ( ) 1. ชาย                                        ( ) 2. หญิง 
2. ปจจุบันทานอายุ.................ป 
3. สถานภาพสมรส 
            ( ) โสด                                           ( ) คู 
            ( ) หมาย, หยา/แยก                                         
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
            ( ) ไมไดรับการศึกษา                            ( ) ประถมศึกษา 
            ( ) มัธยมศึกษา                                   ( ) อนุปริญญา / ปวส. 
            ( ) ปริญญาตรี                                    ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
5. อาชีพหลักในปจจุบัน 
            ( ) เกษตรกรรม                                   ( ) รับจางท่ัวไป 
            ( ) ลูกจางเอกชนหรือรัฐบาล                    ( ) รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
            ( ) คาขายหรือธุรกิจสวนตัว                     ( ) (โปรดระบุ).................................. 
6. รายไดของทานเฉลี่ยตอเดือน ………………… บาท 
7. ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน.....................ป 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยนํา 
           2.1 ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน ดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรักษา และการปองกันภาวะแทรกซอน   
           กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ขอความ 
   

ใช ไมใช 
 

ไมทราบ 

1 ผูท่ีเปนโรคเบาหวานมีสาเหตุจากกรรมพันธุเพียงอยางเดียว    
2 ผูท่ีเปนโรคเบาหวานคือ ผูท่ีมีน้ําหนักเกินหรืออวนเทานั้น    
3 การรักษาโรคเบาหวานไมจําเปนตองทําอยางตอเนื่อง ก็สามารถมีชีวิต 

เหมือนคนปกติได 

   

4 การรับประทานยารักษาโรคเบาหวานเพียงอยางเดียว โดยไมได 
ควบคุมอาหาร สามารถชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได 

   

5 อาหารชนิด  น้ําพริก ผักนึ่ง  ลวก  แกงสม  เหมาะสําหรับ 
คนเปนโรคเบาหวาน 

   

6 ผูปวยเบาหวานสามารถกินผลไมท่ีมีรสหวานจัด เชน ทุเรียน เงาะ องุน มะมวง 
ลําไยได เพ่ือปองกันน้ําตาลในเลือดต่ํา  

   

7 ผูปวยเบาหวานท่ีออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน  
ชวยใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 

   

8 การออกกําลังกายสําหรับผูปวยเบาหวาน ในแตละครั้ง ควรใชเวลา  
30-60 นาที  

   

9 ผูปวยเบาหวานท่ีอยูระหวางการรักษา และมีระดับน้ําตาลในเลือดปกติแลว 
สามารถหยุดยาได  

   

10 เม่ือมาตรวจโรคเบาหวาน ควรงดน้ําและอาหาร 4 ชั่วโมงกอนเจาะเลือด     
11 ผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดี จะชวยลดการเกิดภาวะแทรกซอน    
12 ผูปวยเบาหวานท่ีมีอาการ ใจสั่น มึนงงคลายจะเปนลม ควรดื่มน้ําหวานหรือ

อมทอฟทันที 
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ขอ ขอความ 
   

ใช ไมใช 
 

ไมทราบ 

13 ผูปวยเบาหวานท่ีเริ่มมีอาการชาท่ีเทา ควรดูแลดวยการแชน้ําอุนทุกวัน    
14 ผูปวยเบาหวานเกิดตุมหนองหรือมีบาดแผล สามารถใชเข็มบงเองไดเพราะ

แผลจะหายเองไดตามปกติ 

   

15 ผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไมได จะมีอาการตามัวลงเรื่อยๆ 
เนื่องจากประสาทตาหรือจอตาเสื่อม 

   

             
 

               2.2 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  
             กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
มากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว ในแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบ ตามระดับความคิดเห็น  
             เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 
             เห็นดวย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้น 
             ไมเห็นดวย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความนั้น 
             ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

ขอ รายการพิจารณา 
เห็นดวย 
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมเห็น 
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางย่ิง 

   
1 ผูปวยเบาหวานอาจเกิดภาวะแทรกซอนเปนแผล

ลุกลามรุนแรงหรือเปนเนื้อตายเนาท่ีเทา  

    

2 ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลสูง อาจทําให 
ตาเปนตอกระจกได 

    

3 ผูปวยเบาหวาน ท่ีไดรับการรักษาไมตอเนื่อง  
จะสงผลใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง   

    

4 ผูปวยเบาหวาน ท่ีกินยารักษาเบาหวานนานๆ  
จะทําใหไตเสื่อมเร็ว 
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        2.3 การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
             กรุณาโปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน
มากท่ีสุด ในแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบ ตามระดับความคิดเห็น 
             เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 
             เห็นดวย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้น 
             ไมเห็นดวย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความนั้น 
             ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

 

ขอ รายการพิจารณา 
เห็นดวย 
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมเห็น 
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางย่ิง 

   
1 ผูปวยเบาหวานท่ีมีแผลเรื้อรังท่ีเทา หากดูแลไมดี 

แผลอาจเนา และอาจตองตองตัดนิ้วเทาหรือตัดเทาได  

    

2 ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก 
เปนเวลานาน จะทําใหเกิดไตวายได 

    

3 ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํามากๆ  
อาจเปนลม หมดสติ และเสียชีวิตได 

    

4 ผูปวยเบาหวาน ท่ีมีระยะปวยเปนเวลานาน จะเกิดความเสื่อม
ของหลอดเลือดสมอง มีโอกาสเปนอัมพาตได 

    

5 ผูปวยโรคเบาหวานท่ีน้ําตาลในเลือดสูง ทําใหเลือด 
เลี้ยงจอประสาทตาไมเพียงพอ เกิดตาบอดได 
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       2.4 การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง 
            กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ท่ีสุด ในแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบ ตามระดับความคิดเห็น 
             เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 
             เห็นดวย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้น 
             ไมเห็นดวย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความนั้น 
             ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

 

ขอ รายการพิจารณา 
เห็นดวย เห็น ไมเห็น ไมเห็น

ดวย 
อยางย่ิง 

อยางย่ิง ดวย ดวย 

1 การควบคุมอาหารจําพวกแปง และน้ําตาลชวยใหรางกายสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีข้ึน 

    

2 การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอทุกวัน  ชวยใหรางกายสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีข้ึน 

    

3 การรับประทานยารักษาโรคเบาหวานตรงเวลา ชวยใหรางกาย
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี 

    

4 การพบแพทยและตรวจเลือดตามนัด สามารถควบคุม 
ระดับน้ําตาลในเลือดได 

    

5 การรักษาเทาใหสะอาด และการสวมรองเทาใหพอดี  
จะชวยปองกันการเกิดแผลท่ีเทาได 
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        2.5 การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง 
             กรุณาโปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน
มากท่ีสุด ในแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบ ตามระดับความคิดเห็น 
             เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 
             เห็นดวย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้น 
             ไมเห็นดวย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความนั้น 
             ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ รายการพิจารณา 
เห็นดวย เห็น ไมเห็น ไมเห็นดวย 

อยางย่ิง อยางย่ิง ดวย ดวย 

1 การรับประทานอาหารอาหารนอกบาน หรืองานเลี้ยง 
ทําใหทานไมสามารถควบคุมอาหารได 

    

2 การประกอบอาชีพ ทําใหทานไมมีเวลาออกกําลังกาย     

3 ทานเบื่อท่ีตองออกกําลังกายโดยลําพังคนเดียว      

4 การมาพบแพทยตามนัด ทําใหทานเสียรายได 
จากการหยุดงาน 

    

5 ทานมีความยุงยากในการหาซ้ือรองเทาท่ีเหมาะสม  
ในการปองกันการเกิดแผลท่ีเทา 
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สวนท่ี 3  แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยเอ้ือ 
            3.1 การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
                 โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน
มากท่ีสุด ในแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบ ตามระดับความคิดเห็น 
                  มากท่ีสุด หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 
                  มาก หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นมาก 
                  นอย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นนอย 
                  นอยท่ีสุด หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นนอยท่ีสุด 

 

ขอ รายการพิจารณา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

   

1 การมีสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายของผูปวย
เบาหวาน ทําใหทานไมตองกังวลกับคายา จึงเขารับ 
การตรวจไดตามนัด 

    

2 การมีสถานพยาบาลท่ีใกลบาน ทําใหทานสามารถ 
เขาการตรวจไดตามนัด 

    

3 การมีบุคคลในครอบครัวผูดูแลคอยตักเตือนอยูเสมอ  
ทําใหทานไดรับการตรวจตามนัด  

    

4 การติดตามผูปวยตามนัดของเจาหนาท่ีสาธารณสุข  
ชวยใหทานไดรับการตรวจตามนัด  

    

5 การท่ีทานสามารถติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
ไดสะดวก จึงชวยใหทานไดรับการตรวจตามนัด  
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        3.2 การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 
             โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
มากท่ีสุด ในแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบ ตามระดับความคิดเห็น 
             มากท่ีสุด หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นมากท่ีสุด 
             มาก หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นมาก 
             นอย หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นนอย 
             นอยท่ีสุด หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นนอยท่ีสุด 
   

ขอ รายการพิจารณา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

   

1 ในชุมชนท่ีทานอาศัยอยู มีสถานท่ีใหออกกําลังกายเพียงพอ     

2 ในชุมชนของทาน มีชมรมผูปวยโรคเบาหวานใหเขารวมกิจกรรม
ดานสุขภาพ 

    

3 ในชุมชนของทาน มีขอตกลงหรือนโยบายสาธารณะ 
ท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน   

    

4 ในชุมชนของทานมี อสม. ติดตามการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน 

    

5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีเอกสารแนะนําเรื่อง 
การปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยโรคเบาหวานไวเผยแพร 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

97 

 

สวนท่ี 4  แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยเสริม 
            4.1 การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  
            โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
มากท่ีสุด ในแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบ ตามระดับความคิดเห็น 
            ไดรับมากท่ีสุด หมายถึง ทานไดรับเปนประจําสมํ่าเสมอ 
            ไดรับมาก หมายถึง ทานไดรับเปนสวนใหญแตไมสมํ่าเสมอ 
            ไดรับนอย หมายถึง ทานไดรับบางเปนครั้งคราว 
            ไดรับนอยท่ีสุด หมายถึง ทานไดรับบางนานๆ ครั้ง 
 

ขอ รายการพิจารณา มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด 
   

ทานไดรับคําแนะนําจาก แพทย/พยาบาล หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
ในเรื่องดังนี้ 

    

1 การรับรูถึงอาการ สภาพการปวยจากโรคเบาหวาน     

2 การควบคุมการกินอาหาร     

3 การออกกําลังกาย     

4 การใชยา     

5 การปองกันโรคแทรกซอน      

6 การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน     

7 กระตุนการออกกําลังกายการท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน     

8 เตือนกินยาเบาหวานตามเวลา     

9 ไปไดรับยาเบาหวานตามแพทยนัด     

10 การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล     
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        4.2 การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครวั 
              โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
มากท่ีสุด ในแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบ ตามระดับความคิดเห็น 
              ไดรับมากท่ีสุด หมายถึง ทานไดรับเปนประจําสมํ่าเสมอ 
              ไดรับมาก หมายถึง ทานไดรับเปนสวนใหญแตไมสมํ่าเสมอ 
              ไดรับนอย หมายถึง ทานไดรับบางเปนครั้งคราว 
              ไดรับนอยท่ีสุด หมายถึง ทานไดรับบางนานๆ ครั้ง 
 

ขอ รายการพิจารณา มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด 
   

ทานไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุคคลในครอบครัว ในเรื่องดังนี้     

1 การรับรูถึงอาการ สภาพการปวยจากโรคเบาหวาน     

2 การควบคุมการกินอาหาร     

3 การออกกําลังกาย     

4 การใชยา     

5 การปองกันโรคแทรกซอน      

6 การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน     

7 กระตุนการออกกําลังกายการท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน     

8 เตือนกินยาเบาหวานตามเวลา     

9 ไปไดรับยาเบาหวานตามแพทยนัด     

10 การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล     
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สวนท่ี 5 แบบสอบถามขอมูลดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
ประกอบดวย การดูแลสุขภาพดานอาหาร ออกกําลังกาย การรักษา และการปองกันภาวะแทรกซอน  
             โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบหลังขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
มากท่ีสุด ในแตละขอมีใหเลือก 4 คําตอบ ตามระดับความคิดเห็น 
             ปฏิบัติเปนประจําหมายถึง ทานปฏิบัติตนในเรื่องนั้นเปนประจําทุกวัน 
             ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ทานปฏิบัติตนในเรื่องนั้นประมาณ 4-6 วันตอสัปดาห 
             ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ทานปฏิบัติตนในเรื่องนั้น 1-3 วันตอสัปดาห 
             ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ในหนึ่งสัปดาหทานไมปฏิบัติตนในเรื่องนั้นเลย 
 
 
 
 

ขอ รายการพิจารณา 

ปฏิบัต ิ
เปน
ประ
จํา 

ปฏิบัต ิ
บอยครั้ง 

ปฏิบัต ิ
บางครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัต ิ

   

1 ทานรับประทานอาหารในแตละวันครบ 3 ม้ือ     

2 ทานรับประทานอาหาร ตรงเวลาทุกม้ือ     

3 ทานรับประทานผลไมท่ีมีรสหวาน เชน มะมวง เงาะองุน ทุเรียน 
ลําไย นอยหนา 

    

4 ทานรับประทานผักใบเขียวชนิดตางๆ เชน ผักกาด ผักบุง 
กะหล่ําปลี  

    

5 ทานรับประทานเนื้อสัตวติดมัน  เครื่องในสัตว     

6 ทานรับประทานอาหารหวานจัด เชน ขนมหวาน ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง สังขยา น้ําหวาน 
น้ําอัดลม 

    

7 ทานดื่มนมจืดชนิดพรองมันเนย     

8 ทานออกกําลังกาย อยางนอยสัปดาหละอยางนอย 3 วัน     

9 ทานมีระยะอบอุนรางกาย กอนออกกําลังกาย 10-15 นาที     

10 ทานมีระยะออกกําลังกายทานออกกําลังกาย ครั้งละ 20-30 
นาที 

    

11 ทานมีระยะผอนคลายกลามเนื้อหลังออกกําลังกาย 10-15 นาที     

12 ทานเตรียมน้ําหวาน หรือทอฟฟไว เม่ือออกกําลังกาย     
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13 ทานไปพบแพทยทุกครั้งตามวันท่ีแพทยนัด     

ขอ รายการพิจารณา 

ปฏิบัต ิ
เปน
ประ
จํา 

ปฏิบัต ิ
บอยครั้ง 

ปฏิบัต ิ
บางครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัต ิ

   

14 ทานเพ่ิมหรือลดขนาดยาดวยตนเอง     

15 ทานรับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลา     

16 เม่ือทานรูสึกใจสั่น มึนงงคลายเปนลม ทานจะดื่มน้ําหวานหรือ
อมทอฟฟ 

    

17 ทานตรวจบริเวณนิ้วเทา ฝาเทาวามีบาดแผล รอยถลอก 
หรือรอยช้ํา 

    

18 ทานสวมรองเทาเม่ือออกจากบานทุกครั้ง     

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

101 

 

 
 

ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล                   นายคํารณ มุทะสิน  
วัน เดือน ปเกิด               28 เมษายน 2504 
สถานท่ีเกิด                   อําเภอพนมสารคาม  
ท่ีอยู                           99/10 หมูท่ี 2 ตําบลสิงโตทอง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  
                                จังหวัดฉะเชิงเทรา  เบอรโทรศัพท 086-330-6054 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สถานท่ีทํางาน                โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสิงโตทอง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว   
                                 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา             สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ             
                                  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ป 2542  
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