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บทคัดยอ 
 

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผู ปวย
เบาหวานชนิดท่ี 2 และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ จํานวน 285 คน ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบความรู คาความเชื่อม่ัน และแบบสอบถาม
วัดปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม และพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร และคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน  
      ผลการวิจัยพบวา  
  1) พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อยูในระดับสูง 
  2) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
   (1) ปจจัยดานชีว สังคมทุกตัวแปรไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ผูปวย
เบาหวานชนิดท่ี 2   
   (2) ปจจัยนํา ไดแก การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .258) 
   (3) ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .160) 
   (4) ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร สาธารณสุข และการไดรับ
การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรม
สุขภาพผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .322 และ .153 ตามลําดับ) 

 
คําสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ เบาหวาน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

Title:  HEALTH BEHAVIORS OF TYPE 2 DIABETES PATIENTS   

  TAMBONBUENGNAMRAK BANGNAMPRIEW DISTRICT,  

    CHACHOENGSAO PROVINCE. 

 Researcher: Miss Mukda Nimbuatong 

Degree:  Master of Public Health (Health Management) 

Year:  2015 

Advisor: Assoc.Prof.Dr.Kunwadee Rojpaisarnkit 

Co-advisor: Assoc.Prof.Dr.Yuvadee Rodjarkpai 

 

ABSTRACT 
  The purposes of this descriptive research was: to study Health behaviors of   

type 2 diabetes patients in Tambonbuengnamrak Bangnampriew District, Chachoengsao 

Province. The samples of this study, obtained by a purposive sampling, were 285 

diabetes mellitus patients who underwent sub-district health promotion hospitals 

and community health care centers in Tambonbuengnamrak Bangnampriew District, 

Chachoengsao Province. The tools used for data collection were knowledge test and 

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

and health behaviors of diabetes mellitus patients. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean, standard deviation, Chi-square, and Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient. 

  The results of the study were as follows: 

   1) Health behaviors of type 2 diabetes patients was at the high level. 

   2) Factors related to health behaviors of type 2 diabetes patients were: 

     (1) All factor of bio-social factors had no relationship with health 

behaviors of type 2 diabetes patients.  

       (2) Predisposing factor, recognition on the critical condition of diabetes 

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

significance (r = .258).  

      (3) Enabling factor, approach ability of health care service, had positive 

relationship with health behaviors at the .05 level of significance (r = .160). 

  (4) Reinforcing factor, advice from public health officials and urging/ 

warning from family members, had positive relationship with health behaviors at the 

.05 level of significance (r = .322 and .153 respectively).    

Keywords: health behaviors, diabetes mellitus 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยครั้ง นี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก 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 
 ขอขอบคุณ เจาหนาท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ และสาธารณสุข อําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว ตลอดจนทุกทานท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหดําเนินไปดวยดี 
 และขอกราบขอบพระคุณ มารดา ญาติพ่ีนองและเพ่ือนๆ  ทุกคนท่ีใหกําลังใจในการศึกษา
ครั้งนี้  
 
 
         นางมุกดา นิ่มบัวทอง 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา    
            

 ปจจุบันสภาพปญหาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป มีผลตอ
การดําเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนในการดํารงชีวิตประจําวัน การบริโภคอาหารเปนสาเหตุหนึ่ง
ท่ีทําใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังมากข้ึน โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเกือบทุกประเทศท่ัวโลก จากขอมูลรายงานขององคการอนามัยโลก ( world health 
organization: WHO) พบวา มีผูเปนเบาหวานแลว 250 ลานคน  และไดประมาณการวาจะมีจํานวน
ผูเปนเบาหวานท่ัวโลกเพ่ิมมากกวา 360 ลานคน ในป พ.ศ. 2573 หากไมมีการดําเนินการท่ีเหมาะสม
และจริงจัง ซ่ึงสอดคลองกับสมาพันธเบาหวานนานาชาติ (international diabetes federation: IDF) 
ไดรายงานสถานการณผูเปนเบาหวานท่ัวโลกแลว 246 ลานคน และคาดวาในป พ.ศ. 2568 จะมีผูเปน
เบาหวานเพ่ิมข้ึนเปน 380 ลานคน 

 โรคเบาหวานยังเปนปญหาท่ีสําคัญทางดานสาธารณสุขของคนท่ัวโลก ถึงแมวาจะมีการศึกษา
คนควาถึงสาเหตุ และปจจัยการเกิดโรค ตลอดจนวิธีการรักษาในหลายรูปแบบก็ตาม แตก็ยังไมสามารถ
รักษาโรคเบาหวานใหหายขาดได และผูท่ีเปนโรคเบาหวานจะมีผลกระทบตอการทํางานของอวัยวะ
ทุกระบบของรางกาย ทําใหสุขภาพผูปวยเบาหวานเสื่อมเร็วกวาปกติ ประกอบกับโรคเบาหวาน
เปนโรคเรื้อรัง ผูปวยจึงเกิดความเบื่อหนายในการปฏิบัติตนเพ่ือ ควบคุมโรค จึงสงผลใหความสามารถ
ในการดูแลตนเองลดลง ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนไดงายและรุนแรงมากข้ึน ผูปวยจึงเสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย  (กรมการแพทย , 2556, หนา 1-3) พบวา ผูปวย
เบาหวานท่ัวโลกเกิดภาวะแทรกซอนของจอประสาทตา รอยละ 20 และระยะการปวยดวยโรคเบาหวาน 
15 ป  จะพบปญหาของ จอประสาทตาเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 80 โดยพบตาบอดรอยละ 2 แล ะสูญเสีย
การมองเห็นข้ันรุนแรง รอยละ 10  ความชุกของโรคไตวายเรื้อรังประมาณ รอยละ 40 และผูปวย
เบาหวานท่ัวโลกทุกๆ สามสิบวินาที จะมีผูสูญเสียขาหรือเทาจากเบาหวานหนึ่งขาง 

 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย  (กรมการแพทย, 2556, หนา 2) พบวา
มีผูท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนเบาหวานแตไมไดรับการรักษา คิดเปนรอยละ 3.3  ปพ.ศ. 2541 -2551  
โรคเบาหวาน มีอัตราปวยเพ่ิมข้ึนเปน 3.85 เทา จากอัตราปวย 175.7 เปน 675.7 ตอแสนประชากร 
ในป  พ.ศ. 2551 และมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในป  พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน  หรือ
ประมาณวันละ 19 คน รวมท้ังขอมูลจากสํานักโรคไมติดตอ (ออนไลน, 2556) พบวา จํานวนผูปวยและ
อัตราปวยผูปวยในดวยโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอน  จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางป 2553-2555 
มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนทุกป คือ ป 2553 จํานวน 7,730 ราย คิดเปนอัตราปวย 1,151.23 ตอแสนประชากร 
ป 2554 จํานวน 7 ,871 ราย คิดเปน อัตราปวย 1 ,163.23 ตอแสนประชากร  และป 2555 จํานวน  
8,164 ราย คิดเปนอัตราปวย 1,196.11 ตอแสนประชากร ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมการเพ่ิมสูงข้ึนของ
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อัตราปวยดวยโรคเบาหวานท่ีพบภาวะแทรกซอนดวยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  
ระหวาง ป 2553-2555  คือ ป 2553 อัตราปวย 1 ,365.3 ตอแสนประชากร  ป 2554 อัตรา ปวย 
1,748.8 ตอแสนประชากร และป 2555 อัตราปวย 1,832.90 ตอแสนประชากร (สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว , 2556, หนา 17) การดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน นอกจากการบริการดูแลรักษา
โดยแพทยและทีมบุคลากรทางการแพทยแลว  องคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหการรักษาบรรลุ ตาม
วัตถุประสงคคือ ความรวมมือของผูปวย และครอบครัวหรือผูดูแล ดังนั้นการใหความรู โรคเบาหวาน
และเสริมสรางทักษะการดูแลตนเองจึงเปนสิ่งจําเปน และเปนกุญแจสําคัญท่ีทําใหผูปวยมีสวน รวม
ในการักษาอยางเหมาะสมและยั่งยืน (สมาคมเบาหวานแหงประเทศไทย , 2554, หนา  จ ) 
โดยใหดําเนินการ สงเสริมการดูแลตนเองและประเมินผลการรักษาดวยตนเอง (สมาคมเบาหวาน
แหงประเทศไทย , 2554, หนา 13) การดูแลตนเอง จึงเปนสิ่งสําคัญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน  
การดูแลตัวเองเปนการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีบุคคลริเริ่มและปฏิบัติไดดวยตัวเอง โดยมีเปาหมาย
เพ่ือดํารงไวซ่ึงการรักษาชีวิตสุขภาพและความผาสุกของบุคคลนั้น ท้ังในภาวะปกติและเกิดความเจ็บปวย 
(Orem, 1985; อางถึงใน เสาวนีย โคตรดก , 2552, หนา 3) และการดูแลตัวเองใหถูกตองจะชวยลด
และชะลอการเกิดโรคแทรกซอนใหชาลงหรือโรคแทรกซอนบางอยางอาจปองกันมิใหเกิดข้ึนไดเลย
(เทพ หิมะทองคํา และคนอ่ืนๆ, 2550, หนา 131) 

 จากขอมูลทะเบียนผูปวยเบาหวานของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 255 6 พบวา มีผูปวยเบาหวาน ท้ังหมด 353 คน 
ซ่ึงมีแนวโนมของผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได ระหวางป 2553- 2555 ยังสูงข้ึน
ทุกป คือ ป 2553 รอยละ 29 ป 2554 รอยละ 31 และป 2555 รอยละ 33 (สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว , 2556, หนา 27) สงผลกระทบตอคาใชจาย ในการรักษาผูปวยเบาหวานท่ีมี
ภาวะแทรกซอนสูงกวาท่ียังไมมีภาวะแทรกซอน ถึง 2 เทา  

 ผูวิจัยในฐานะเปนผูปฏิบัติหนาท่ี ดูแลผูปวยเบาหวานท่ีโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล 
บึงน้ํารักษ  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ตาม แนวคิดทฤษฎี
แบบจําลอง PRECEDE model ของ  Green & Mcdonald (1997, p. 360; อาง ถึงใน พรสุข  
หุนนิรันดร , 2545, หนา 336-341) ซ่ึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหพฤติกรรมของ บุคคลวา
มีสาเหตุการเกิดพฤติกรรมไดอยางไร ใน 4 ปจจัยไดแก ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยนําในสวนท่ีเก่ียวของกับ
ความรูและการรับรูตามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ  (health belief model) ของ Strecher & 
Rosenstock (1997, pp. 44-47; อางถึงใน พรสุข หุนนิรันดร, 2545, หนา 160-165) ปจจัยเอ้ือ และ
ปจจัยเสรมิ ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูปวยเบาหวาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน และ
พัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานนําสูการปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวย
ตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 1.2.1 พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนอยางไร  
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 1. 2.2 ปจจัยใดบางท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.3.1 เพ่ือศึกษา พฤติกรรมสุขภาพผูปวย เบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ  อําเภอบางน้ําเปรี้ย ว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

 1.4.1 ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก  
   1) เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
   2) อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
   3) สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
   4) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
   5) อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
   6) รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
   7) ระยะเวลาท่ีปวย เปนเบาหวาน มี ความสัมพันธกับพฤติกรรม สุขภาพของผูปวย

เบาหวาน 
 1.4.2 ปจจัยนํา ไดแก 
   1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ ของ

ผูปวยเบาหวาน 
   2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
   3) การรับรูความรุนแรงของ โรคเบาหวาน  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
   4) การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ

ผูปวยเบาหวาน 
   5) การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
 1.4.3 ปจจัยเอ้ือ ไดแก 
   1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม สุขภาพ ของ

ผูปวยเบาหวาน 
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   2) การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูปวยเบาหวาน 

 1.4.4 ปจจัยเสริม ไดแก 
   1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

สุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
    2) การไดรับการกระตุน เตือนจากสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวก กับ

พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูปวยเบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดขอบเขต
การศึกษาคนควากลุมผูปวยเบาหวาน ดังนี้ 

 1.5.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปวยเบาหวาน ท่ีระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน 180 mg/dl 
และไมมีภาวะแทรกซอน  ท่ีเขารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบึงน้ํารักษ  อําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 345 คน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางน้ําเปรี้ยว , 2556, 
หนา 29) 

 1.5.2 ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย 
   1) ตัวแปรตน ไดแก 
      (1) ปจจัยดานชีวสังคม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน  
      (2) ปจจัยนํา ไดแก ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยง ตอการเกิด

ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนของ
การดูแลตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการการดูแลตนเอง  

       (3) ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  และการเขาถึงแหลงทรัพยากร
ดานสุขภาพ  

       (4) ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรับ
การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  

    2) ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ประกอบดวย ดานการควบคุม
อาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษา และดานการปองกันภาวะแทรกซอน 

 1.5.3 ระยะเวลาศึกษา ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2556-มกราคม 2557  

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จะเห็นไดวาผูปวยเบาหวาน สามารถ
ปองกันและ ควบคุมการเกิดภาวะแทรกซอน ได ดวยการดูแลสุขภาพตนเอง แตมีสาเหตุท่ีทําใหเกิด
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ภาวะแทรกซอนและเกิดอันตรายจากโรคเบาหวานเพ่ิมมากข้ึน เนื่องมาจากการมีพฤติกรรม สุขภาพ
ยังไมถูกตอง ผูวิจัยจึงประยุกตแนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDE model ของ Green & Mcdonald 
(1997 , p. 360 ; อาง ถึงใน พรสุข หุนนิรันดร , 2545 , หนา 336-341) และ แบบ แผนความเชื่อ
ดานสุขภาพ (health belief model) ของ Strecher & Rosenstock (1997, pp. 44-47; อางถึงใน 
พรสุข หุนนิรันดร, 2545, หนา 160-165) เปนแนวทางการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ผูปวย เบาหวาน 
ท่ีเก่ียวของกับ ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม โดยเฉพาะปจจัยนํา
ไดนําแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ ท่ีเก่ียวกับความรูเรื่องโรค การรับรู โอกาสเสี่ยงตอ การเกิดโรค 
การรับรูความรนุแรงของโรค การรับรูประโยชนของการดแูลตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการปฏบิัติ 
เพ่ือนําผลท่ีไดไปพัฒนารูปแบบก ารสงเสริมสุขภาพท่ีถูกตอง  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ  
เปนการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน ของโรคเบาหวาน  สงผลตอการ ลดลงของ ภาวะแทรกซอน
ดวยโรคเบาหวานในอนาคต ไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ดังภาพ 1 
 
                         ตัวแปรตน                                                       ตัวแปรตาม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
    

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

ปจจัยนํา 
1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน 
    ของโรคเบาหวาน 
3) การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
4) การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง 

5) การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง 

ปจจัยเอ้ือ 

1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

2) การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 

ปจจัยเสริม 

1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 

2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว 
 

 

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

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.7.1 ผูปวยเบาหวาน  หมายถึง บุคคลท่ี ไดรับการวินิจฉัยจาก แพทยวาเปนโรคเ บาหวาน 
ชนิดท่ี 2 ท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน 180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร และไมมีภาวะแทรกซอน ซ่ึงไดรับ
การรักษาดวยการรับประทานยาเม็ดเพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด  ท่ีมารับการรักษาท่ี โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราไมนอยกวา 1 ป  

 1.7.2 ปจจัยดานชีวสังคม หมายถึง ปจจัยภายในตัวบุคคลท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิดการแสดง
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ในตําบลบึงน้ํารักษ ไดแก  

   1) เพศ หมายถึง เพศของผูปวยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเปน เพศหญิง และเพศชาย  

   2) อายุ หมายถึง เวลาท่ีดํารงชีวิตอยู ของผูปวยเบาหวาน  นับจํานวนเต็มปตั้งแต
เกิดจนถึงปจจุบัน 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 การจบการศึกษาข้ันสูงสุดของ ผูปวยเบาหวาน แบงเปน
ไดแก 4 ระดับ ไดแก ไมไดรับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส และ ปริญญาตรี
ข้ึนไป           

   5) อาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพในปจจุบันของผูปวยเบาหวาน  แบงออกเปน  
เกษตรกรรม รับจางท่ัวไป ลูกจางเอกชนหรือรัฐบาล รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 
และอ่ืน ๆ 

   6) รายได หมายถึง ผลประโยชนหรือคาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนท่ีผูปวยเบาหวานไดรับ
ซ่ึงอยูในรูปของตัวเงิน ไดแกคาแรงและเงินเดือน เงินโบนัส กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตร 
และธุรกิจอ่ืนๆ 

   7) ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีนับจํานวนเต็มเปน ปตั้งแต
วันท่ีผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานจนถึงวันท่ีผูวิจัยทําการเก็บขอมูล 

 1.7.3 ปจจัยนํา หมายถึง ปจจัย พ้ืนฐานภายในตัว ผูปวยเบาหวาน ท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจ หรือ
ความพอใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ซ่ึงไดมาจากประสบการณในการเรียนรู และการรับรู ประกอบดวย   

  1) ความรูเก่ียวกับโรคเ บาหวาน หมายถึง การท่ีผูปวยเบาหวานมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับสาเหตุ อาการ การปองกัน การรักษาและการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมโรคเบาหวาน และ
ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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   2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  หมายถึง กรณี
ผูปวยเบาหวานรับรู โอกาสเสี่ยงตอเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ดานการเกิดแ ผลท่ีเทา 
ตาตอกระจก ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และไตเสื่อม 

   3) การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน หมายถึง  การท่ี ผูปวยเบาหวานรับรูวา
การเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอน มีความรุนแรงตอสุขภาพตนเอง ทําใหตองถูกตัดเทา 
เกิดไตวาย เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เกิดอัมพาต และตาบอด  

   4) การรับรูประโยชนของ การดูแลตนเอง  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 สภาพของสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูปวยเบาหวาน มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  หรือมีพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 

   1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  หมายถึง การท่ีผูปวยเบาหวานสามารถไปรับบริการ
รักษาโรคจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ ซ่ึงประเมินจากการมีสิทธิการรักษาพยาบาล 
ระยะทาง จากบานผูปวยเบาหวานถึงสถานบริการ การดูแลของผูดูแลผูปวยเบาหวาน การติดตาม
ผูปวยเบาหวานของเจาหนาท่ีสาธารณสุข และชองทางสื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วระหวางผูปวยเบาหวาน
กับเจาหนาท่ีสาธารณสุข  

   2) การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ หมายถึง การท่ีผูปวยเบาหวาน สามารถ
เขาถึงแหลงบริการ ดานสุขภาพในพ้ืนท่ี  ในเรื่องสถานท่ีออกกําลังกายในชุมชน กิจกรรมกลุมผูปวย
เบาหวาน นโยบายสาธารณะดานสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเอกสารการใหความรู
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

 1.7.5 ปจจัยเสริม หมายถึง การท่ี ผูปวยเบาหวานไดรับ การสนับสนุน การกระตุนเตื อน 
การใหขอมูลคําแนะนํา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 

   1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข หมายถึง การท่ีผูปวยเบาหวาน ไดรับ
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเองจากทีมแพทยโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว และเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ท่ีใหการดูแลผูปวยเบาหวาน ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบึงน้ํารักษ  อําเภอบาง น้ําเปรี้ยว 
ดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรักษา และการปองกันภาวะแทรกซอน 

   2) การไดรับ การกระตุนเตือนจากสมาชิก ในครอบครัว หมายถึง การท่ีสมาชิก
ในครอบครัวของผูปวย เบาหวาน  แสดงออกใน ความสนใจ การเอาใจใสผูปวยโรคเบาห วาน 
โดยการกระตุนเตือนผูปวยใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองในการควบคุมอาหาร  การออกกําลังกาย  
การรักษาและการปองกันภาวะแทรกซอน 
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 1.7.6 พฤติกรรมสุขภาพ ผูปวยเบาหวาน  หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันตางๆ ท่ีกระทําเปนปกติวิสัย ท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพตนเองผูปวยเบาหวาน ไดแก 

   1) ดานการควบคุมอาหาร หมายถึง การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานดานการควบคุม
การบริโภคอาหาร ท้ังชนิดของอาหารประเภทแปง น้ําตาลและไขมัน และ การควบคุมปริมาณ
การรับประทานอาหารใหเหมาะสมกับภาวะโรค  

   2) ดานการออกกําลังกาย หมายถึง  การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการ
เคลื่อนไหวรางกาย เพ่ือใหรางกายไดนําน้ําตาลไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

   3) ดานการรักษา หมายถึง  การ ดูแลตนเองของ ผูปวยเบาหวานดานการ รักษา 
ในสวนของพฤติกรรมการใชยา และการรับการรักษาอยางตอเนื่อง 

   4) ดานการปองกันภาวะแทรกซอน หมายถึง  การดูแลตนเองของผูปวยเบ าหวาน 
ในการปองกันภาวะแทรกซอน จากโรคเบาหวานในเรื่อง การดูแลความสะอาดของเทา การปองกัน
บาดแผลท่ีเทา และการสังเกตภาวะระดับน้ําตาลในเลือด 
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 

 1. 8.1 ทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม 
กับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 1.8. 2 ผลการศึกษาจะเปนขอมูลพ้ืนฐาน นําไปใช พัฒนารูปแบบการ สงเสริมสุขภาพ ตนเอง
ของผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  

 1.8.3 เปนขอมูลสําหรับการสงเสริมพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ ของผูปวยเบา หวาน 
ในหนวยงานอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญในการรวมดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน เช น
หนวยบริการสาธารณสุขของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และครอบครัว ของผูปวย
เบาหวาน 
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8เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
    การวิจัยเรื่อง พฤติกรรม สุขภาพผูปวยเบาหวาน  ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบาง น้ําเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาใชในการศึกษา ดังนี้ 

 2.1 ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
 2.2 แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ ( health belief model) 
 2.3 แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง  PRECEDE model 
 2.4 ปจจัยดานชีวสังคมท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน  
 2. 5 พฤติกรรมสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน 
 2. 6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

     

2.1 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
 

 2.1.1 ความหมายของโรคเบาหวาน  
 องคการอนามัยโลก ไดใหคําจํากัดความของโรคเบาหวานไววา เปนลักษณะภาวะ น้ําตาล
ในเลือดสูง และมีความผิดปกติเก่ียวกับกระบวนการเผาผลาญของคารโบไฮเดรต  ไขมัน และโปรตีน
เนื่องจาก ประสิทธิภาพของอินซูลินท่ี ผิดปกติของตอมไรทอ ( WHO, 1994 , หนา  56 ; อางถึง ใน 
ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา, 2555, หนา 14) 

 โรคเบาหวาน เปนความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมซ่ึงมีลักษณะสําคัญ คือ ระดับน้ําตาลกลูโคสสงู

ในเลือด (hyperglycemia) ซ่ึงเปนผลจากความบกพรองของการหลั่งอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ของ

อินซูลินหรือท้ังสองอยางรวมกัน การเกิด ภาวะระดับน้ําตาลสูงในเลือดเปนระยะเวลานาน ทําให

มีการทําลายการเสื่อมสมรรถภาพ และการลมเหลวในการทํางานของอวัยวะตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก 

ตา ไต เสนประสาทและหลอดเลือดแดงท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ  (สุทิน ศรีอัษฎาพร และวรรณี  

นิธิยานันท, 2548, หนา 3) 

 2.1.2 ชนิดและสาเหตุของโรคเบาหวาน 

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

โรคเบาหวาน ดังนี ้

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

(Islet B-cell) ถูกทําลายอยางมาก จนทํา ใหเกิดภาวะขาดอินซูลินอยางรุนแรง  ผูปวยโรคเบาหวาน

ประเภทนี้รางกายจะขาดอินซูลินโดยสิ้นเชิง เนื่องจากตับออนไมสามารถสรางอินซูลินไดเม่ือไมมีอินซูลิน 

รางกายก็ไมสามารถนําน้ําตาลเขาไปในเนื้อเยื่อเพ่ือเผาผลาญใหเกิดพลังงานได  ทําใหระดับ น้ําตาล

ในเลือดสูงข้ึน เม่ือรางกายไมสามารถนําน้ําตาลไปใชเปนพลังงาน ได รางกายจะมีการสลายไขมันและ
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โปรตีนมาใชเปนพลังงานทดแทนซ่ึงกระบวนการสลายไขมันจะไดสารคีโตนซ่ึงมีฤทธิ์เปนกรดและมีพิษ

ตอรางกายออกมาดวย การขาดอินซูลินจะทําใหเกิดการสลายไขมันในอัตราท่ีรวดเร็วมากทํา ใหมี

สารคีโตนเกิดข้ึนมาก จะทําใหเกิดภาวะกรดค่ังในเลือดจากสารคี โตน (diabetic ketoacidosis: DKA) 

เม่ือหายใจออกมาจะมีกลิ่นเหมือนผลไม (fruity odor) มีอาการหายใจหอบลึก ชีพจรเตนเร็ว ผิวหนัง

แหงและอุน คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ระดับความรูสึกตัวจะคอยๆ  ลดลง และถาไมไดรับการรักษา

จะนําไปสูการหมดสติจากภาวะกรดค่ังในเลือดได ลักษณะทางคลินิกของโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 มีดังนี้ 

คือ สวนใหญอายนุอยกวา 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  ลักษณะทางคลินิก ท่ีสําคัญ ไดแก ผูท่ีมีอายุ

มากกวา 40 ปข้ึนไป พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และคนท่ีอวนหรือถาไมอวน แตมีไขมันสะสม

ท่ีทองมากเกินไปจะเกิดโรคนี้ไดงาย นอกจากนี้พันธุกรรม ก็มีสวนเก่ียวของกับการเกิด โรคอยางมาก 

ผูท่ีมีประวัติสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะมี ญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน  ก็มีแนวโนมท่ี จะเปน

โรคเบาหวานชนิดนี้ไดมากดวย ในระยะแรกๆ  ภาวะน้ําตาลสูงในเลือดจะไมรุนแรงและผูปวยมักไมมี

อาการ ผูปวยจะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนเรื้อรังท้ังท่ีหลอดเลือดแดงใหญ  (โรคหวัใจ

และหลอดเลือด) และหลอดเลือดแดงฝอย (ภาวะแทรกซอนท่ีจอตา ภาวะแทรกซอนท่ีไต) ภาวะ  

ketoacidosis จะไมเกิดงายเหมือนโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 แตอาจเกิด ไดเม่ือมีภาวะ เครียดท่ีรุนแรง 

เชน ติดเชื้อ ผูปวยไมจําเปนตองไดรับการรักษาดวยอินซูลินเพ่ือการดํารงชีวิต การเกิดโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 มีความสัมพันธกับพันธุกรรมอยางใกลชิดมากกวาการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 อยางไรก็ตาม

บทบาทของพันธุกรรมตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 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) บีตาเซลลทํางานบกพรองจากความผิดปกติทางพันธกุรรม 

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

of the young (MODY) ซ่ึงมีหลายชนิด โดยแตละชนิดจะมีลักษณะทางคลินิกท่ีคลายคลึงกัน ไดแก 

ภาวะน้ําตาลสูงในเลือดมักเริ่มเกิดข้ึนกอนอายุ 25 ป มีการถายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal 

dominant มีการหลั่งอินซูลินบกพรอง โดยท่ีการออกฤทธิ์ของอินซูลินยังปกติหรือบกพรองเล็กนอย

และตรวจไมพบแอนติบอดีท่ีบงชี้วามีกระบวนการออโตอิมมูนตอบีตาเซลลเกิดข้ึน นอกจากนี้

ความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดอ่ืนๆ ซ่ึง พบนอยมากสามารถทําใหเกิดโรคเบาหวาน ได เช น 
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มีความพรองในการเปลี่ยน pro-insulin ใหเปนอินซูลิน การสังเคราะหอินซูลินท่ีมีโครงสรางผิดปกติ 

ซ่ึงทําใหไมสามารถจับกับ Insulin recepter และออกฤทธิ์ทางชีวภาพไมได 

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

ตับออนอยางมากจะทําใหไอสเล็ทบีตาเซลล  (Islet B-cell) ถูกทําลายดวยซ่ึงเปนผลใหเกิด

โรคเบาหวานได สาเหตุท่ีพบบอย ไดแก การตัดตับออน ตับออน เกิดอักเสบ ตับออนไดรับอันตราย  

การติดเชื้อ มะเร็งตับออน cystic fibrosis และ hemochromatosis 

     (3) โรคตอมไรทอตางๆ ( endocrinopathies) ฮอรโมนหลายชนิด  เชน growth 

hormone, cortisol, glucagon และ epinephrine มีฤทธิ์ตานฤทธิ์ของอินซูลิน ภาวะท่ีรางกาย

มีฮอรโมนดังกลาวมากเกิน จึงทําใหเกิดโรคเบาหวานไดเชน gushing’s syndrome, glucagonoma 

และ pheochromocytoma 

     (4) ยาและสารเคมี  (drugs or chemical-induced) ยาและสารเคมี หลายชนิด

ทําใหเกิดโรคเบาหวานไดดวยกลไกตางๆ  กัน เชน การ ยับยั้งการหลั่งอินซูลิน ซ่ึงมักทํา ใหเกิด

โรคเบาหวาน ในผูท่ีมีภาวะดื้ออินซูลินรวมอยูดวย ตานการออกฤทธิ์ของอินซูลิน เชน ยาขับปสสาวะ 

thiazide ในขนาดสูงมีผลทําใหการหลั่งอินซูลินลดลง 

     (5) ภาวะติดเชื้อ การติดเชื้อไวรัสบางชนิดทําใหเกิดการทําลายไอสเล็ท บีตาเซลล 

(islet b-cell) ได เชน หัดเยอรมัน และคางทูม 

     (6) โรคพันธุกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธกับโรคเ บาหวาน เชน ความผิดปกติของ

โครโมโซมชนิดตางๆ ไดแก Down’s syndrome, Klinefelter, s syndrome, Turner, s syndrome 

และ Wolfram, s syndrome ซ่ึงเปนกลุมอาการท่ีประกอบดวย โรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึนตั้งแตอายุยังนอย 

โดยเกิดจากภาวะขาดอินซูลิน โรคเบาจืด ประสาทตาฝอ หูหนวกและมีการถายทอดทางพันธุกรรม

แบบ autosomal recessive 

   4) โรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึนขณะตั้งครรภ  (gestational diabetes mellitus: GDM) 

เปนความผิดปกติในการทนตอกลูโคสทุกระดับซ่ึงเกิดข้ึนหรือวินิจฉัยไดเปนครั้งแรกในขณะตั้งครรภ 

โดยไมคํานึงถึงวาผูปวยจะไดรับการรักษาโดยวิธีใด และโรคเบาหวานจะหายไปหรือไม  หลังจาก

การตั้งครรภสิ้นสุดลง ซ่ึงโรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึนในระหวางการตั้งครรภ มักเกิดในคนท่ีมีประวัติ

คนในครอบครัวเปนโรคเบาหวาน มีน้ําตาลรั่วออกมาในปสสาวะ (glycouria) มีประวัติการคลอดทารก

ท่ีตายในครรภ  (stillbirth) หรือแทง ทารกผิดปกติหรือคลอดเด็กตัวใหญเปนคนอวน เปนต น 

ซ่ึงตองวินิจฉัยโดยการทดสอบความทนตอกลูโคส (oral glucose tolerance test: OGTT) 

 

 

 

 2.1.3 เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 
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 การวินิจฉัยโรคเบาหวานในปจจุบันสามารถทําไดหลายวิธีแตละวิธีมีวัตถุประสงคความไว 

ความจําเพาะและคาใชจายท่ีแตกตางกัน ดังนี้ (สุทิน ศรีอัษฏาพร และวรรณี นิธิยานันท , 2548 , 

หนา 23)         

   1 ) มีอาการแสดงของโรคเบาหวานรวมกับระดับ plasma glucose (PG) ในเวลาใด

เวลาหนึ่งมากกวาหรือเทากับ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาการแสดงของโรคเบาหวาน  ไดแก 

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) อาการและ อาการแสดงของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมักพบไดบอยๆ คือ  (เทพ 

หิมะทองคํา และคนอ่ืนๆ, 2550, หนา 32-47)  

     (1) ปสสาวะบอยและมาก ( polyuria) และปสสาวะในตอนกลางคืน เนื่องจาก

กระบวนการกรองน้ําตาลในเลือดสูงมาก  จะออกมาทางปสสาวะ  โดยไตจําเปนตอง ดึงน้ําออกมาดวย

ดังนั้น ผูปวยเบาหวานยิ่งมีระดับน้ําตาลสูงมากเทาใดก็ยิ่งทําใหปสสาวะบอยและมากข้ึนเทานั้น  ทําให

ตองตื่นมาเขาหองน้ําตอนกลางคืนบอยๆ 

     (2) คอแหง กระหาย น้ํา ดื่มน้ํามาก ( polydipsia) เนื่องจากรางกาย ตองเสียน้ํา

จากการปสสาวะบอยและมากทําใหเกิดภาวะขาดน้ํา จึงตองชดเชยดวยการดื่มน้ําบอยๆ 

     (3) หิวบอย รับประทานอาหารจุ ( polyphagia) และออนเพลีย เนื่องจากรางกาย

ขาดพลังงาน 

     (4) น้ําหนักลด ผอม ลง เนื่องจากในภาวะท่ีขาด อินซูลิน  รางกาย จึงไมสามารถ

นําน้ําตาลในเลือดไปใชเปนพลังงานได  และการขาดน้ํา จากการปสสาวะบอย  รางกายจึงจําเปนตอง

นําเอาโปรตีนและไขมันท่ีเก็บสะสมไวในเนื้อเยื่อมาใชแทน จึงทําใหรูสึกออนเพลียและน้ําหนักตัวลดลง

โดยไมทราบสาเหต ุ

     (5) สายตามองเห็นไมชัดเจน ตาพรามัว เนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือด

จะทําใหเกิดการทําลายของจอรับภาพและการเสื่อมของเลนสตา 

     (6) ถาเปนแผลจะหายยาก มีการติด เชื้อตามผิวหนัง และเกิดฝบอย เนื่องจาก

การท่ีรางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง ( hyperglycemia) จะทําใหระบบตอตานเชื้อโรค ทํางานได

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 ขณะหลับ

ฝนราย เม่ือตื่นข้ึนมาอาจสังเกตวาเสื้อผาท่ีใสนอนเปยกเหง่ือ 

 2.1. 5 ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน    

 ผูปวยเบาหวานมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดทุกคน ถาไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล

ในเลือดใหอยูในเกณฑปกติได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการดูแลตนเอง ของผูปวย อาการและ

อันตรายของโรคเบาหวานเกิดจากโรคแทรกซอนเกือบท้ังหมด โรคแทรกซอนของเบาหวานจึงจัดวา

เปน เรื่องท่ีสําคั ญท่ีสุด  เพราะเปนสาเหตุท่ีทําใหผูปวยเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตไดงาย 

ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

1) ภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลัน (acute complication) หมายถึง ภาวะแทรกซอน

ท่ีเกิดข้ึนโดยกะทันหัน อยางรวดเร็วและรุนแรงใน เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได ซ่ึงเกิดจากการควบคุม ระดับ

น้ําตาลในเลือด ไมได ซ่ึงมักพบบอยในเบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลิน ภาวะกรดค่ังในเลือด ระดับน้ําตาล

ในเลือดต่ําหรือสูงเกินไป และถาไมไดรับการรักษาท่ีถูกตอง อาจหมดสติหรือเสียชีวิตได  
2) ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) หมายถึง ภาวะท่ีรางกายมีระดับน้ําตาล

ในพลาสมานอยกวา 50 มิลลิกรัม/เดซิลติร หรือมีระดับน้ําตาลใน เลือดนอยกวา 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
(บุญทิพย สิริธรังศรี , 2539, หนา 124) มีสาเหตุเกิดจากไดรับการฉีดอินซูลินภายหลังงดเวนอาหาร
หรือภายหลังการใชกําลังกาย หรือมีการฉีดยาอินซูลินมากเกินความตองการของรางกาย เชน การดูยา
ผิดขนาด ฉีดยาซํ้าท่ีบอยๆ การดูดซึมของยาไมดี เม่ือเปลี่ยนท่ีฉีดใหมการดูดซึมของยาดีข้ึน ก็เทากับ
การไดรับยาเกินขนาดไป  ทําใหเกิดปฏิกิริยาน้ําตาลในเลือดต่ําได  การกินยาชนิดท่ีออกฤทธิ์นาน เชน  
ยากลุม sulfonylurea พบอาการตอนบาย และคํ่า การไดรับยาอ่ืนเพ่ิมเติมจากยาโรคเบาหวาน  เชน 
ยา phenylbutazone salicylate ยากลุมเบตาล็อกเกม bicameral ซ่ึงจะไปชวยเสริมการออกฤทธิ์
ของเบาหวาน การฉีดยาอินซูลินปกติแตไมไดรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารนอยหรือชาไป 
การออกกําลังกายมากกวาปกติ และมีอาการทองเดินอาเจียน 
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  3) น้ําตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) สาเหตุเกิดจากการรับประทาน อาหาร
มากเกินไป ผลจากการไดรับประทานยาบางประเภท มีอาการระยะแรกจะมีอาการออนเพลีย น้ําหนักลด 
ผิวหนัง และปากคอแหงกระหายน้ํามาก ปสสาวะบอยเวลากลางคืน  ระยะท่ีเปนมากจะมีอาการ
คลื่นไส อาเจียน เหนื่อยหอบ ซึม และหมดสติ 

  4) ภาวะกรดคีโตนค่ังในรางกาย (diabetic ketoacidosis: DKA) เปนภาวะท่ีมักจะเกิด

กับผูปวยเบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลิน แตอาจเกิดในผูปวยเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินท่ีควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดไดไมดี หรือเกิดจากการติดเชื้ออยางรุนแรง สาเหตุเกิดจากรางกายขาดอินซูลิน  และ

มีการเพ่ิมของฮอรโมนดานอินซูลินทําใหน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน รางกายไมสามารถใชพลังงานจาก

น้ําตาลกลูโคสท่ีสวนใหญมาจากคารโบไฮเดรตได  จึงมีการสลายไขมันท่ีเก็บสะสมไวในสวน ตางๆ 

ของรางกายไดเปนสารคีโตน ดังนั้นเม่ือมีการสลายสารไขมันมากเพียงใดก็จะเกิดสารคีโตนมากเพียงนั้น 

มีอาการหายใจเร็วหอบลึก ลมหายใจมีกลิ่นอะซิโตน ซ่ึงมีกลิ่นซ่ึงคลายผลไมสุก คลื่นไส อาเจียน  

ปวดทอง เกิดภาวะขาดน้ํา ความดันโลหิตต่ํา อวัยวะตางๆ  ขาดเลือดไปเลี้ยง โดยเฉพาะ อาจทําให

เสียหนาท่ี ถาไมไดรับการแกไขจะมีอาการสับสน ความรูสึกตัวลดลง หมดสติ และอาจสูญเสียชีวิตได 

  5) ภาวะหมดสติจากระดับน้ําตาลในเลือดสูงโดยไมมีกรดคีโตนค่ังในรางกาย  

(hyperosmolar nonketotic hyperglycemia coma: NHC) เปนภาวะท่ีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก 

ไมมีภาวะกรดจากสารคีโตน  พบในผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลินแตมีการติดเชื้อเฉียบพลัน

รวมดวยกอนหมดสติ พบในผูปวยสูงอายุและเปนเบาหวานหรือไมรูตัววาเปนโรคเบ าหวานมากอน 

มีอาการหิวกระหายน้ํา ถายปสสาวะมาก ทําใหรางกายเสียน้ํามากเปนผลทําใหเกิดน้ําตาลในเลือดสูง

อยางรวดเร็ว และหมดสติจากน้ําตาลในเลือดสูงได 

  6) ภาวะหมดสติจากกรดแลคติกในเลือดสูง พบบอยในรายผูปวย มีโรคตับหรือ

ไตพิการรวมดวย ทําใหขับกรดแลคติคออกจากเลือดไดไมดีเทาคนปกติ 

  7) การติดเชื้อ (infection) การติดเชื้อเกิดจากการทํางานของเม็ดเลือดขา ว 

ในการตอตานเชื้อโรคลดลงในภาวะท่ีรางกายมีน้ําตาลในเลือดสูง ในสมัยท่ียังไมมียาปฏิชีวนะใชสําหรับ

การรักษาโรค ผูท่ีเปนโรคเบาหวานอาจเสียชีวิตไดเนื่องจากการติดเชื้อรอยละ 30 และป พ.ศ. 2492  

มียาฆาเชื้อชนิดแรกไดผลิตออกมาใชกับโรคติดเชื้อ ไมวาจะพบในคนท่ีเปนโรคเบาหวานหรือไม ทําให

ลดการติดเชื้อลงกวารอยละ 5 การติดเชื้อมีผลจากความเครียดของผูปวยเบาหวาน จึงเกิดการหลั่ง

ของฮอรโมนจากตอมหมวกไต  เปนเหตุใหระดับ น้ําตาลในเลือดสูงข้ึน เกิดการ ซีดและหมด สติไดงาย 

รางกายจึงตองการอินซูลินมากข้ึน  อวัยวะท่ีไวตอการติดเชื้อไดแก ผิวหนัง ปอด กรวยไต และ

กระเพาะปสสาวะ บริเวณท่ีมีการติดเชื้อบอย คือ ผิวหนัง การติดเชื้อท่ีพบบอยมี 3 ทางคือ 

   (1) การติดเชื้อ บริเวณผิวหนัง จะพบระยะรุนแรงหรือเฉียบพลัน ประมาณรอยละ 5 

ของการติดเชื้อของผูปวยท่ีเปนเบาหวาน ซ่ึงจําเปนตองไดรับการรักษาทันที พบไดบอยท่ีสุดบริเวณเทา 

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

หนา 15)  
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   (2) ติด เชื้อทางระบบหายใจ โรคปอดในผูปวยท่ีเปนเบาหวาน อัตราเสี่ยงตอการเปน

วัณโรคสูงกวาท่ีเกิดข้ึนในคนปกติ ซ่ึงวัณโรคพบรอยละ 4 ท่ีเปนโรคเบาหวาน จากการสํารวจ

ภาพเอ็กซเรยพบในผูหญิงมากกวาผูชาย 

   (3) การติดเชื้อ ระบบถายปสสาวะ พบไดบอยในผู ท่ีเปนเบาหวาน 2-3 เทา

ของคนปกติ อาการอักเสบเกิดข้ึนได ตั้งแตทางเดินปสสาวะ กระเพาะปสสาวะ ทอ ปสสาวะ 

ไต มีอาการไข หนาวสั่น ปวดทองนอย ถายปสสาวะแสบและกะปริดกะปรอยหรือปสสาวะขัด และ

บางรายถายปสสาวะไมออก 

  8) ภาวะแทรกซอนเรื้อรัง (chronic complication) หมายถึง ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน

อยางชาๆ หลังจากผูปวยเปนเบาหวานไมควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหเปนปกติ เปนระยะเวลานาน 

ดังนั้นคนท่ีเปนโรคเบาหวานจึงเกิดเสนเลือดตีบหรืออุดตันไดเร็วกวาคนปกติ ซ่ึงเกิดไดกับทุกสวน

ทุกอวัยวะของรางกาย เชน หัวใจ สมอง ตา ไต และเทา เปนตน 

   (1) ความ ผิดปกติท่ีหลอดเลือดเล็ก และหลอดเลือดฝอย (microvascular-

complication) 

    ก . ภาวะแทรกซอนทาง ตา (diabetic retinopathy) พบไดบอยในผูปวย

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

อินซูลิน พยาธสิภาพมีการเปลี่ยนแปลงท่ีจอรับภาพ สาเหตุเกิดจากการโปง พองของหลอดเลือดฝอย

และมีการฉีกขาด ทําใหมีเลือดออกในจอภาพ การเสื่อมของหลอดเลือดทําใหเกิดการซึมผานของ

ของเหลวไขมันเขาสูหลอดเลือดท่ีเลี้ยงจอรับภาพ เปนเหตุใหประสาทตาเสื่อมและการเห็นภาพไมชัดเจน

เปนเวลานาน ในท่ีสุดเกิดตาบอด 

     ข . ภาวะแทรกซอนทางไต (diabetic nephropathy) เกิดจากการหนา ตัว

ของหลอดเลือดฝอย ทําใหเกิดการรั่วของโปรตีนทางปสสาวะและทําใหเกิดการไหลเวียนของเลือดนอยลง

เปนผลใหประสิทธิภาพการทํางานของไตลดลง เกิดการค่ังของ BUN และ creatinine เกิดภาวะไตวาย

ในท่ีสุด ซ่ึงพบมากกวาคนปกติจํานวน 17  เทา จะมีการบวมท่ีบริเวณหนา หนังตา หลังเทา ขอเทา  

ถารุนแรงมากบวมท้ังตัวตรวจ  พบอัลบูมินในปสสาวะ ถาเปนมากถึงข้ันไตวาย จะมีอาการออนเพลีย  

เหนื่อยงายไมมีแรง ชัก คลื่นไส อาเจียนหอบ เหนื่อย นอนราบไมได แนนหนาอก เจ็บหนาอก 

     ค . ภาวะแทรกซอนทางผิวหนัง (diabetic derrropathy) จะมีลักษณะเปนผื่น

แดงเล็ก ถาลอกจะเปนแผลตื้นๆ แลวกลายเปนผื่นขนาดตางๆ กัน มีสีน้ําตาลหรือ สีดํา  ผิวหนัง

บนผื่นจะบางลง ผื่นเหลานี้จะอยูเดี่ย วๆ และมีขนาดเล็ก หรือรวมกันเปนแผนใหญมักเกิดพรอมกับ

ภาวะแทรกซอนทางตาและไต 

   (2) ความผิดปกติของหลอดเลือดใหญ จากการมีระดับไขมันสูงในเลือด ทําใหเกิด

การอุดตันของไขมันในหลอดเลือด รวมกับการเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือดเกาะติดกับผนังชั้นในของ

หลอดเลือด และการอุดตันและการตีบแข็งของหลอดเลือดโรคท่ีพบโรคจากการอุดตันของหลอดเลือด

ใหญไดแก 
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     ก . โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบและอุดตัน (coronary disease) พบผูปวย

ท่ีเปนโรคเบาหวานท่ีเริ่มเปนหลังอายุ 40 ป จะตายจากโรคหัวใจรอยละ 75-80 สาเหตุจากหลอดเลือด

เลี้ยงหัวใจตีบ แข็ง และหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตัน มีการเจ็บหรือแนนหนาอกบริเวณ ลิ้นปราวไปท่ีไหล

และแขนซาย หายใจไมสะดวก อาจมีหัวใจเตนผิดปกต ิ

     ข . โรคหลอดเลือดในสมอง (cerebro vascular accident) เริ่มจากมี อาการ

ปวดศีรษะ หนาแดง หรือซีด มีเหง่ือไคล ความจําเลอะเลือน เครียดมองภาพไมชัด หูฟงไมชัด พูดไมชดั 

หรือพูดไมไดอาจมีอาเจียน 

     ค . ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดจากขาและบริเวณขาและเทา (diabetic foot ulcer) 

(สมุณฑา เสรีรัตน, 2539, หนา 32) เกิดภาวะเสนเลือดท่ีไปเลี้ยงเทาตีบและตัน รวมท้ังปลายประสาทเสื่อม

ทําใหมีโอกาสเกิดแผลเนื้อตายท่ีเทาไดมากกวาคนปกติ 17 เทา ถามีแผลจะติดเชื้อไดงาย เพราะผูปวย

เบาหวานมีภูมิตานทานโรคต่ํา แผลมักลุกลามรวดเร็ว เปนผลใหตองถูกตัดขาบอยประมาณ 6-7 เทา

ของคนปกติ  อาการแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมประสาทเสื่อมมาก แตระบบเสนเลือดยังดีจะมี อาการ

ชาปลายมือ ปลายเทา คลําชีพจรบริเวณหลังเทาไดปกติ ไมรูสึกเจ็บปวด มักมีผิวหนังหนา  บริเวณ

รอบ  ๆแผลมักมีการติดเชื้อท่ีแผลรวมดวย และกลุมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเสนเลือดแลว จะมีอาการปวดขา

และนองเวลาเดิน (intermittent claudication) ผิวหนังเทาแหงไมมีเหง่ือ คลําชีพจรท่ีเทาไมได ผิวหนัง

เปลี่ยนสี เย็น ซีด มีอาการติดเชื้อแผลท่ีเทา ปวดบวมแดงรอนบริเวณรอบๆ แผล อาจมีไขหนาวสั่น  

   (3) ความผิดปกติของ ระบบประสาท (diabetic neuropathy) แบงออกไดเปน 

3 ชนิด 

     ก. ระบบประสาทท่ีรับความรูสึก (sensory nerve) จะทําใหผูปวยโรคเบาหวาน

เกิดพยาธิสภาพ โดยมีอาการชาตามอวัยวะสวนปลาย เชน ปลายมือ ปลายเทา ประกอบ กับ

เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสวนตางๆ  นอยลง เม่ือเกิดบาดแผลข้ึน ผูปวยเบาหวานจะรูสึกวาเปนไมมาก

ทําใหขาดการเอาใจใสเทาท่ีควร จึงมีความรุนแรงจนตองตัดขาท้ิง 

     ข. ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nerve) มีอาการผิดปกติของ หัวใจ

และหลอดเลือดคือ จังหวะการเตนของหัวใจเร็วข้ึนขณะพัก (resting tachycardia) และเกิดกลามเนื้อ

หัวใจตายโดยไมมีอาการเจ็บปวด เกิดความผิดปกติของทางเดินอาหาร ไดแก กลืนลําบาก  อึดอัด  

แนนหนาอก คลื่นไส อาเจียน สะอึก และถายอุจจาระเหลวบอยครั้ง ลําไสโปง พอง  เนื่องจาก

ขาดการตึงตัวของลําไสใหญ ความผิดปกติทางเพศสัมพันธ เนื่องจากเสนประสาทท่ีไปเลี้ยงถูกทําลาย

จะมีอาการอวัยวะเพศชายไมแข็งตัว หยอนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากภาวะไตลมเหลวจนเกิดภาวะ

ยูรเีมีย มีผลทําใหการหลั่งโกนาโดโทรฟน จากตอมใตสมองบกพรอง จึงขาดฮอรโมนทาง เพศและ

ภาวะ arthrosclerosis ของหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุภายนอก 

    ค . ระบบประสาทสั่งงาน (motor nerve) พบไดนอยมาก มักเกิดกับกลามเนื้อ

เล็กๆ บริเวณมือและเทา เกิดการฝอลีบของกลามเนื้อ มีอาการมือเทาตกและอาการออน แรงของ

แขนขาได 
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สรุปไดวา โรคเบาหวาน เปนชื่อของกลุมอาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของรางกาย เนื่องจาก

รางกายขาดฮอรโมน  คือ อินซูลินจากตับออนท่ีผลิตไมพอใชหรือผลิตแลวนําไปใชไมได ตามปกติ

ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน และถูกขับออกมาทางปสสาวะ  เม่ือมีระดับน้ําตาลในเลือด สูงข้ึน

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 แนวทาง ของปจเจกบุคคลท่ีมีความรูและ
ตองการนําการรับรูเหลานั้นมาเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ โดยคํานึงถึงความ พรอม
ในการกระทําเก่ียวกับเรื่อง สุขภาพ ซ่ึงเกิดจากการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและ การรับรู
ความรุนแรงของโรค ดังนั้นแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพจึงใชอธิบายการเปลี่ยนแปลง ของ
การดํารงรักษาพฤติกรรมสุขภาพ เปนกรอบการทํางานสําหรับกลวิธีทางสุขศึกษาและการสงเสริม
สุขภาพ ตามกรอบแนวคิดของ Strecher & Rosenstock (1997 , หนา 44-47 ; อางถึงใน  พรสุข 
หุนนิรันดร, 2545, หนา 160-165) ไดสรุปแนวคิดหลักของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้ 

  1) การ รับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ( perceived susceptibility) หมายถึง 
ความเชื่อของบุคคลท่ีมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพ และในภาวะเจ็บปวย
ของแตละบุคคล ซ่ึงแตละบุคคลจะมีความเชื่อในระดับท่ีไมเทากัน ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงมีการหลีกเลี่ยง
การเปนโรค ดวยการปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือปองกันและรักษา สุขภาพท่ีไมเทากัน หรือไมเหมือนกัน 
ซ่ึงเปนความเชื่อของบุคคลตอความถูกตองของการวินิจฉัยโรคของแพทย การคาดคะเนถึงโอกาส
การเกิดโรคซํ้า หรือความยากงายท่ีจะปวยเปนโรคตางๆ ซ่ึงมีรายงานการวิจัยหลายเรื่องท่ีใหการสนับสนุน
ความเชื่อตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรความีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาหนาท่ี และการปฏิบัติในการปองกันโรคของผูปวย วัดจากการรับรูตอการเสี่ยงของ
บุคคลท่ีไดสัมผัสกับภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ในกรณีท่ีเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ีตองรักษา การรับรูโอกาสเสีย่ง
ของการเปนโรคจะรวมท้ังการรับรูถึงการวินิจฉัยโรค การคาดคะเนโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคซํ้า และ
การรับรูความเจ็บปวย 

  2) การรับรูถึงความรุนแรงของการเปนโรค ( perceived severity) หมายถึง  
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอความรุนแรงของโรคท่ีสงผลตอรางกาย ซ่ึงอาจกอใหเกิดความพิการ 
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เสียชีวิตความยากลําบาก และการใชเวลาในการรักษา การเกิดโรคแทรกซอน หรือผลกระทบตองานท่ีทํา 
ชีวิตครอบครัว และความสัมพันธทางสังคม การรวมกันขององคประกอบ 2 ดาน คือ การรับรูโอกาสเสีย่ง
ของการเปนโรคและการรับรูความรุนแรงของโรค ไดถูกเรียกใหมวา การรับรูภาวะ คุกคามของโรค 
(perceived threat) การยอมรับโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในแตละคน เปนความเชื่ออยางจริงจัง  
นั้นคือ การรับรูภาวะคุกคามของโรค มีผลทําใหเกิดพฤติกรรมโดยเฉพาะ ซ่ึงข้ึนอยูกับความเชื่อเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของการกระทําหลากหลาย  เพ่ือลดภาวะคุกคามของโรค จึงไดเกิดการรับรูผลประ โยชน
ของการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพ รวมท้ังมีปจจัยเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไมเก่ียวของกับสุขภาพ  

  3) การรับรูประโยชนของการปองกัน โรคและรักษาโรค ( perceived benefits) 
หมายถึง การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติใหหายจากโรค หรือปองกันไมใหเกิดโรค โดยการปฏิบัตนิั้น
ตองมีความเชื่อวาเปนการกระทําท่ีดี มีประโยชนและเหมาะสมท่ีจะทําใหหายหรือไมเปนโรคนั้นๆ ดังนั้น
การตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนํา ก็ข้ึนอยูกับการเปรียบเทียบถึงขอดีขอเสียของพฤติกรรมนั้น  
โดยเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย นอกจากนั้นความเขาใจในคําแนะนํา รวมถึง
ความวางใจในการดูแลรักษาของเจาหนาท่ี เปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดวย ได
สรุปผลการศึกษาแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพวา การรับรูประโยชนของการรักษามีอิทธิพลตอ
พฤติกรรม ความรวมมือในการรักษาโรคของผูปวย และพฤติกรรมการปองกันโรคของผูปวยได
เชนเดียวกันกับ การรับรูความรุนแรงของโรค 

  4) การรับรูอุปสรรค ( perceived barriers) หมายถึง การคาดการลวงหนาของบุคคล
ตอการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ เชน คาใชจาย หรื อ
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง เชน การควบคุมอาหาร หรือการตรวจพิเศษในเรื่องตางๆ 
ท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวด การเดินทางท่ีไมสะดวกในการมารับบริการ หรือการมีพฤติกรรม สุขภาพ
ท่ีขัดกับการประกอบอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน ท่ีทําใหเกิดความขัดแยงกับการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้นๆ ฉะนั้นบุคคลจึงตองมีการประเมินวา ระหวางประโยชนท่ีจะไดรับ
และอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนกอนการตัดสินใจปฏิบัติ ดังนั้นการรับรูอุปสรรคจึงเปนปจจัยสําคัญตอ
พฤติกรรมการปองกันโรคและการกระทําพฤติกรรมการดูแลตนเอง  ซ่ึงสามารถใชทํานาย พฤติกรรม
การใหความรวมมือในการปองกันโรคและการรักษาได 

  5) สิ่ง ชักนําใหมีการ ปฏิบัติ ( cues to action) หมายถึง ความพรอมท่ีจะกร ะทํา 
(การรับรูโอกาสเสี่ยง ของการเปนโรคและการรับรู ผลประโยชนของการปฏิบัติ) สามารถ มีศักยภาพ
โดยมีสิ่งชักนําใหมีการปฏิบัติ เชนสื่อสารมวลชน สิ่งชักนําใหมีการปฏิบัติ อาจพิสูจนไดวามีความสําคัญ 
แตยังไมเคยมีผูใดศึกษาอยางเปนระบบเพราะเปนสิ่งท่ียากตอการศึกษ าโดยวิธีวิจัยแบบสํารวจ 
เนื่องจากสิ่งชักนําใหมีการปฏิบัติ อาจเกิดข้ึนเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ไมแนนนอน  

  6) ความสามารถแหงตน หมายถึง ความเชื่อในความสามารถท่ีจะกระทําพฤติกรร ม
ท่ีตองการใหบรรลุเปาหมายดวยความสําเร็จ ในปจจุบัน แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ ไดรวมเอา
ความสามารถแหงตน เปนความเชื่อในความสามารถวา สามารถเปลี่ยนแปลงได การ เปลี่ยนแปลง
ใหประสบความสําเร็จตองมีแรงจูงใจเพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน การรับรูภาวะคุกคามในขณะนั้น 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดประโยชน เม่ือสามารถยอมรับคาใชจายได และมีความรูสึกถึง
ความสามารถในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น  
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 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ มาประยุกตกําหนด
เปนตัวแปรตน ในกรอบแนวคิดการวิจัย  คือ ปจจัยนําในตัวผูปวยเบาหวาน ท่ีประกอบดวย การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบ าหวาน 
การรับรูประโยชนของการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ
เพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน เพ่ือหาความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวานตอไป 
 

2.3 แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDE Model  
 

 แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง PRECEDE Model พรสุข หุนนิรันดร ( 2545, หนา 335-349) 
ไดใหความหมายวา PRECEDE ยอมาจาก policy regulatory and organizational constructs in 
educational and environmental development เปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหพฤติกรรม
สุขภาพและสหปจจัย (multiple causality assumption) โดยมีสมมุติฐานวา พฤติกรรมสุขภาพ
มีสาเหตุจากหลายปจจัย การดําเนินงานเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพตองมีข้ันตอน ดังนี้  

  1) วิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรม โดยใชกระบวนการและวิธีการตางๆ 
  2) วางแผนและกําหนดกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) วินิจฉัยและประเมินสาเหตุหรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม สุขภาพ (ปจจัยนํา 

ปจจัยเสริม และปจจัยเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 
  4) วินิจฉัยและประเมินวามีปจจัยอะไรบางท่ีตองวางแผน 
 กรอบแนวคิดเก่ียวกับ PRECEDE Model เปนข้ันตอนหรือระยะตางๆ ในการวา งแผน 

ดําเนินการ และการประเมินผล ระบุลําดับความสําคัญและกําหนดจุดประสงค  ตามกระบวนการ
ท่ีกําหนด 6 ระยะ ของ  Green & McDonald (1997, p. 360; อางถึงใน พรสุข หุนนิรันดร , 2545, 
หนา 336-341) ดังนี้ 

   1) ระยะท่ี 1 การประเมินสังคม (social assessment) เปนการประเมินปญหาสังคม 
ปญหาสุขภาพและปญหาสาธารณสุข จากการวิเคราะหคุณภาพชีวิตประชากรกลุมเปาหมาย ซ่ึงถือวา
เปนข้ันตอนแรกของการวิเคราะห  โดยการประเมินสิ่งท่ีเก่ียวของหรือตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุมเปาหมายตางๆ  เชน ผูปวย นักเรียน กลุมคนวัยทํางาน ผูใช แรงงาน หรือผูบริโภค  
สิ่งท่ีประเมินไดจะเปนเครื่องชี้วัดและเปนตัวกําหนดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุมเปาหมายนั้น  ๆ
การวินิจฉัยทางสังคมมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ 

    (1) วิเคราะหสิ่งท่ีเก่ียวของหรือตัวกําหนดคุณภาพชีวิตในประชากรเปาหมาย ไดแก 
จํานวนประชากร ลักษณะประชากร การเจ็บปวย สวัสดิการ อาชีพหลัก การวางงาน การทําผิดกฎหมาย 
อาชญากรรม แหลงม่ัวสุมเสื่อมโซม สิ่งท่ีภาคภูมิใจของชุมชน  

    (2) วิเคราะหและทําความเขาใจในสิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตท่ี ปรากฏ
อยูในสังคมโดยใชขอมูลท่ีมีอยู และขอมูลท่ีศึกษาโดยวิธีการตางๆ 

    (3) หาเหตุผลแสดง ใหเห็นสภาพ ปญหาสังคม และเชื่อมโยงระหวางปญหาสัง คม 
ภาวะเศรษฐกิจ กับปญหาสุขภาพ  
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    (4) กําหนดภาวะ ของปญหาสังคมในสวน ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม สุขภาพ 
วิเคราะหแลว 

    (5) หาเหตุผลท่ี สามารถชี้วัดถึงความสําคัญ ของปญหาสังคม และปญหา สุขภาพ 
ท่ีไดวิเคราะหแลว  

    (6) หาเหตุผลแสดงใหเห็นความสําคัญในการดําเนินงานสุขศึ กษาเพ่ือแกไขปญหา
สังคม 

   2) ระยะท่ี 2 การประเมินวิทยาการระบาด ( epidemiological assessment) 
เปนการศึกษาวิเคราะหวามีปญหาสุขภาพของกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนการวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางปญหา สุขภาพและปญหาสังคม โดยศึกษา ดัชนีตัวชี้วัดทางสุขภาพ ไดแก อัตรา การปวย 
อัตราการตาย ความพิการ ภาวะสุขภาพ การกระจายของปญหา ระยะเวลาของการเจ็บปวย  
ไดมีการเชื่อมโยงขอมูล ขาวสารทางสังคมและวิทยาการระบาด เพ่ือการวางแผนงาน สุขศึกษา 
การวิเคราะหวามีปญหาสุขภาพจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน คือ ทราบถึงความสัมพันธระหวาง
ปญหาสุขภาพกับงานสุขศึกษาและคุณภาพชีวิต เขาใจทิศทางของปญหาสุขภาพ ซ่ึงจะเปน ฐาน
ในการกําหนดลําดับความสําคัญของปญหา หรือเปนแนวทางในการดําเนินงานสุขศึกษาตอ และ
กําหนดบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากร และหนวยงานไดชัดเจนในกระบวนการแกไขปญหา
สุขภาพ แนวทางการพิจารณาในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพ คือ  

    (1) พิจารณาวาปญหาใดบางท่ี มีผลกระทบตอประชากร หรือสังคมมาก ท่ีสุด 
ในแงการสูญเสียชีวิต การหยุดงาน ความพิการ คาใชจาย 

    (2) ปญหาใดบางท่ีเปนอันตรายตอกลุมประชากรกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ       
    (3) ปญหาใดท่ีมีเทคโนโลยีในการแกไขปญหาแลว และมีหนวยงานตางๆ รับผิดชอบ

และสามารถดําเนินการแกไขได 
     (4) ปญหาใดบางท่ียังไมมี หนวยงานใดดําเนินการ แกไขและมีความจําเปนหรือ

เหตุผลอะไรท่ีไมไดรับการดําเนินการแกไข 
    (5) ปญหาใดบางเปนท่ีสนใจของหนวยงาน ท่ีจะดําเนินการแลวสงผลใหเห็ นได

อยางชัดเจนในแงทําใหสุขภาพดีข้ึน มีผลตอเศรษฐกิจหรือผลประโยชนของชุมชนโดยตรง 
    (6) มีปญหาใดบางท่ีจัดวาเปนปญหาสําคัญของภูมิภาค 
   3) ระยะท่ี 3 การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และสิ่งแวดลอม ( behavioral and  

environmental assessment) เปนการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงค และองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอมท่ีสัมพันธกับปญหาสุขภาพ เปนการศึกษา
ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมถึงการวิเคราะหเหตุการณสิ่งแวดลอมรอบตัว
ซ่ึงเปนเง่ือนไข  ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค หรือมีอิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีไมพึงประสงค โดยการวิเคราะห ดังนี้ 

    (1) ปญหาสุขภาพใดมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค หรือสิ่งแวดลอม  
    (2) มีพฤติกรรมอะไรบางท่ีทําใหเกิดปญหาสุขภาพ        
    (3) จัดลําดับความสําคัญมากนอยของพฤติกรรมสุขภาพและมีการเปลี่ยนแปลงได

ยากงายอยางไร  
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    (4) จัดลําดับพฤติกรรมสุขภาพตามความสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดยากหรืองาย 
    (5) เลือกพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีความสําคัญมากและเปลี่ยนแปลงไดงายเปนพฤติกรรม

สุขภาพท่ีตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
     4) ระยะท่ี 4 การประเมินทางการศึกษาและนิเวศวิทยา (educational and ecological) 

เปนการสํารวจเง่ือนไขทางพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวโยงภาวะสุขภาพหรือคุณภาพชีวิต 
ประเมินและระบุปจจัยท่ีตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือคงไวในข้ันของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและสิ่งแวดลอม การกําหนดเง่ือนไขทางสุขภาพและสังคมท่ีระบุในระยะท่ี 4 นี้เปนการวิเคราะห
ปจจัย 3 กลุมมีอิทธิพลในการสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้ 

       (1) ปจจัยนํา (predisposing factors) หมายถึง ปจจัยท่ีเปนพ้ืนฐาน และกอใหเกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือในอีกดานหนึ่งปจจัยนี้จะเปนความ พอใจของบุคคล 
ซ่ึงไดมาจากประสบการณในการเรียนรู ความพอใจนี้อาจมีผลท้ังในทางสนับสนุน หรือยับยั้งการแสดง
พฤติกรรม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแตละบุคคล ปจจัยซ่ึงเปนองคประกอบของ ปจจัยนํา ไดแก ความรู ทัศนคติ 
ความเชื่อ คานิยม การรับรู นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา ขนาดของครอบครัว ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลตอการวางแผนโครงการทางสุขศึกษาดวย 

         ก . ความรู เปนปจจัยนําท่ีสําคัญ ท่ีจะสงผลตอการแสดงพฤติ กรรม 
แตการเพ่ิมความรูไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอไป ถึงแมความรูจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม 
และความรูเปนสิ่งจําเปนท่ีจะกอใหเกิด การแสดงพฤติกรรม แตความรูอยางเดียวไมเพียงพอ  
ท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได จะตองมีปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย  

         ข . การรับรู หมายถึง การท่ีรางกายรับสิ่งเราตาง  ๆท่ีผานมาทางประสาทสัมผัส
สวนใดสวนหนึ่ง แลวตอบสนองเอาสิ่งเรานั้นออกมา เปนลักษณะของจิตท่ีเกิดข้ึนจากการผสมกัน
ระหวางพวกประสาทสัมผัสชนิดตางๆ และความคิดรวมกับประสบการณเดิมท่ีมีอยู การรับรูเปนตัวแปร
ทางจิตสังคมท่ีเชื่อวามีผลกระตุนตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 

         ค . ความเชื่อ คือ ความม่ันใจในสิ่งตางๆ ซ่ึงอาจเปนปรากฏการณหรือ วัตถุวา
สิ่งนั้นๆ เปนสิ่งท่ีถูกตองเปนจริง ใหความไววางใจ ซ่ึงเนนวาพฤติกรรมสุขภาพจะ ข้ึนอยูกับความเชื่อ
ใน 3 ดาน คือ ความเชื่อตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคหรือไดรับเชื้อโรค ความเชื่อเก่ียวกับความรุนแรง
ของสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และความเชื่อเก่ียวกับผลตอบแทนท่ีจะไดจาก การแสดงพฤติกรรม
ท่ีถูกตอง 

         ง . คานิยม หมายถึง การใหความสําคัญใหความพอใจในสิ่งตางๆ  ซ่ึงบางครั้ง
คานิยมของบุคคลก็ขัดแยงกันแยงกันเอง เชน ผูท่ีใหความสําคัญตอสุขภาพแตขณะเดียวกันเขาก็พอใจ
ในการดื่มสุราดวย ซ่ึงความขัดแยงของคานิยมเหลานี้ก็เปนสิ่งท่ีจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดวย 

         จ . ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกท่ีคอนขางจะ คงท่ีของบุคคลท่ีมี ตอสิ่งตางๆ 
เชน บุคคล วัตถุ การกระทํา ความคิด ความรูสึกดังกลาวมีท้ังผลดีและผลเสียในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

       (2) ปจจัยเสรมิแรงหรือปจจัยสนับสนุน ( reinforcing factors) เปนปจจัยท่ีทําให
บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถาวร แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติหรือพฤติกรรมสุขภาพไดรับการสนับสนุน
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หรือไมเพียงใด ลักษณะและแหลงของปจจัยเสริมจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับปญหาในแตละเรื่อง เชน 
การดําเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนหรอืสถานศึกษาในกลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน ปจจัยเสริมท่ีสําคัญ 
ไดแก เพ่ือนนักเรียน ครู อาจารยหรือบุคคลในครอบครัว เปนตน ปจจัยเสริม อาจเปนการกระตุนเตือน
การใหรางวัลท่ีเปนสิ่งของคําชมเชยการยอมรับ การเอาเปนแบบอยาง การลงโทษ การไมยอมรับ
การกระทํานั้นๆ หรืออาจเปนกฎระเบียบท่ีบังคับควบคุมใหบุคคลนั้นๆ ปฏิบัติตามก็ได ซ่ึงสิ่งเหลานี้
บุคคลจะไดรับจากบุคคลอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตอตนเอง และอิทธิพลตอตนเอง และอิทธิพลของบุคคลตางๆ นี้
ก็จะแตกตางกันไปตามพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ โดยอาจจะชวยสนับสนุน หรือยับยั้ง
การแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ก็ได   

   (3) ปจจัยเอ้ือ (enabling factors) เปนปจจัยภายนอกตัวบุคคล  ซ่ึงเก่ียวของกับ
องคประกอบท่ีชวยใหพฤติกรรมสุขภาพ หรือสิ่งแวดลอมท่ีจําเปนในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  
ชุมชน รวมท้ัง ทักษะท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ไดและความสามารถท่ีจะใช
แหลงทรัพยากรตางๆ ซ่ึงมีสวน เก่ียวของกับ ราคา ระยะทาง เวลา ฯลฯ นอกจากนั้นสิ่งท่ีสําคัญ ก็คือ 
การหาไดงาย ( available) และความสามารถเขาถึงได ( accessibility) ปจจัยเอ้ือ จึงเปนสิ่งชวยให
การแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เปนไดงายยิ่งข้ึน  

 5) ระยะท่ี 5 การประเมินการบริหารและนโยบาย  (administrative and policy) 
เปนการประเมินความสามารถของกระบวนการบริหาร และนโยบายการจัดโครงการ สงเสริมสุขภาพ 
เพ่ืออธิบายถึงแหลงทรัพยากรขององคกรท่ีตองการสรางแผนงานและดําเนินงานตามแผน ทําใหโครงการ
สงเสริมสุขภาพประสบความสําเร็จ จึงวิเคราะหองคกรในดาน ปญหาอุปสรรค ท่ีขัดขวางการวางแผน
และดําเนินงานสุขศึกษา เชน ขาดงบประมาณ สนับสนุน ไมมีกําลังทรัพยากรบุคคล นโยบาย
ไมเหมาะสม เปนตน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอโครงการฯ ตลอดจนมีการวิเคราะหนโยบายท่ีมีสวนชวย
สนับสนุนโครงการ ใหประสบความสําเร็จ 

 6) ระยะท่ี 6 การดําเนินการ ( implementation) การประเมินผลการดําเนินงาน
เปนกระบวนการ ซ่ึงแทรกอยูตามระยะตางๆ ในกรอบแนวคิด PRECEDE model มิไดเปนข้ันตอน
สุดทาย เปนสวนของการดําเนินงานท่ีผสมผสานอยูในการดําเนินงาน ตั้งแตเริ่มวางแผน โดยกําหนด
เปนวัตถุประสงคของการประเมินในแตละข้ันตอนไวตั้งแตแรกและตอเนื่อง นั่นคือ การประเมินผล
การดําเนินงานของกรอบแนวคิดเก่ียวกับ PRECEDE model เปนการประเมินผลทุกระยะ 

 จะเห็นไดวาพฤติกรรมสุขภาพมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ หลายปจจัย รวมกัน มิใชเกิดจาก
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งโดยเฉพาะเทานั้น ดังนั้นการดําเนินงานเพ่ือท่ีจะใหมีผลตอพฤติกรรมอยางแทจริง
ตองอาศัยกระบวนการ และวิธีการตางๆ รวมกัน ซ่ึงในกระบวนการของกรอบแนวคิด เก่ียวกับ
PRECEDE model ไดผสมผสานวิทยาการในสาขาตางๆ  รวมกัน อยางเหมาะสม คือ สาขาวิทยาการ
ระบาดทางสังคม สาขาพฤติกรรมศาสตรทางการบริหาร และสาขาทางการศึกษา การนํากรอบแนวคิด 
PRECEDE model มาประยุกตในกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนั้น สามารถประยุกตข้ันตอน
ท่ี 3, 4 และ 5 มาใชเปนมาแนวทางในการวิเคราะหปญหาสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีอิทธิพลตอ
การกระทําพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เพ่ือนําไปวางแผนในการจัดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรม
ใหกับกลุมเปาหมายตามปจจัย  
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 จากกรอบแนวคิดดังกลาว ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย ไดประยุกตแนวคิด PRECEDE model 
ในข้ันตอนท่ี 4 เปนแนวทางกําหนดตัวแปรตน ในกรอบแนวคิดการวิจัย ดวยการศึกษาปจจัยท่ี มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัด
เชิงเทรา ปจจัยท่ีศึกษาประกอบดวย ปจจัยนํา ไดแก  ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรู โอกาส
เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู
ประโยชนของการดูแลตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพ ของผูปวย
เบาหวาน ปจจัยเอ้ือ ไดแก  การเขาถึงบริการดานสุขภาพ และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 
ปจจัยเสริม ไดแกการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรับการกระตุน เตือนจาก
สมาชิกในครอบครัว  
 

2.4 ปจจัยดานชีวสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
 

 ปจจัยดานชีวสังคม คือ ปจจัยภายในตัวบุคคลท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยดานสังคมท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน 7 ปจจัย ดังนี้  

 2.4.1 เพศ เปนตัวกําหนด บทบาทหนาท่ี ความสามารถของ บุคคลในสังคม สังคมไท ย 
ไดกําหนดบทบาทการเปนผูนําครอบครัวใหกับเพศชาย ตามแนวคิดของ Orem (1995 , p. 245; 
อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 2551, หนา 46-47) และ Pender (1996, p. 68 ; อางถึงใน  พิศมัย 
ภูนาเมือง, 2551, หนา 46-47) ไดกําหนดเปนปจจัยสวนบคุคล การเปนผูนําครอบครัวของสงผลกระทบ
ตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  ทําใหพฤติกรรมของเพศชายและเพศหญิง
แตกตางกัน เชน การ ทํางานนอกบาน การกินขาวนอกบาน งานเลี้ยงสังสรรค โอกาสเกิดแผลท่ีเทา  
และดื่มเครื่องดื่มแอ ลกอฮอล ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงคาดวา เพศ นามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน  

 2.4.2 อายุ เปนเครื่องบงชี้การมีประสบการณในการดําเนินชีวิตท่ีผานมา ตามแนวคิดขอ ง 
Orem (1995, p. 245; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 2551, หนา 47-48)  การรับรูของบุคคลเก่ียวของ
กับประสบการณในอดีต เม่ือบุคคลมีประสบการณในการดําเนินชีวิตมากข้ึน ยอมมีโอกาส ตัดสินใจ
หาทางเลือกท่ี ถูกตองในการดูแลตัวเองมากข้ึน แตดานความสามารถในการดูแลพฤติกรรม ตนเอง
จะลดลง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Pender (1996, p. 68; อางถึงใน  พิศมัย ภูนาเมือง , 2551 ,
หนา 47-48) ท่ีกลาววา อายุ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ยิ่งอายุมากความสามารถ
ในการชวยเหลือตัวเองจะลดลง ตองพ่ึงพิงผูอ่ืนๆ มากข้ึน อายุ สงผลกระทบตอพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวย เบาหวาน ในดานการรับรูเรื่องราวโรค เบาหวาน  การดูแลตนเอง การเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงคาดวา อายุ นามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

 2.4.3 สถานภาพสมรส Beckmann & et al. (1992, pp. 90-94; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 
2551, หนา 48-49) กลาววา คูสมรสเปนแหลงประโยชนหรือแหลงสนับสนุนทางสังคมท่ีสําคัญ คูสมรส
เปนกําลังใจ คอยใหคําปรึกษาแนะนํา ใหกําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือดูแลและสงเสริมสุขภาพ
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ตนเอง มีผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ในดานความรู ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ตัวเอง ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงคาดวา สถานภาพสมรส นามีความสัมพันธกับ พฤติกรรมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน 

 2.4.4 ระดับการศึกษา  จากแนวคิดของ Orem (1995 , pp. 120, 175 ; อางถึงใน  พิศมัย 
ภูนาเมือง, 2551, หนา 49-50) การศึกษาทําใหเกิดสติปญญา สามารถเขาใจขอมูลขาวสารตางๆ และ
เขาใจแผนการรักษาไดดี ทําใหดูแลตัวเองไดอยางถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Pender (1996, 
pp. 161-162; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 2551, หนา 49-50) วาบุคคลท่ีมีการศึกษาต่ํา มักพบปญหา
กับความเขาใจเรื่องสาเหตุ แผนการรักษา และพฤติกรรมการดูแลตนเอง รวมท้ังมีขอจํากัดในการเขาถึง
แหลงความรู และผูมีระดับการศึกษาสูง ยอมมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีดี มีรายไดสูง จึงมีโอกาสเขาถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกและเขาถึงการสงเสริมสุขภาพไดมากยิ่งข้ึน ความรู  มีผลกระทบตอพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

 2.4.5 อาชีพ จากแนวคิดของ Pender (1996, p. 163; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง, 2551, 
หนา 52-53) ผูมีอาชีพดียอมเปนผูมีเศรษฐกิจดี มีโอกาสหาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพตนเอง 
ท้ังในการเลือกแหลงบริการสุขภาพ การเลือกอาหารท่ีมีคุณคาและไดรับประทาน ไดอยางเหมาะสม 
รวมท้ังเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสงเสริมสุขภาพ ดังนั้นอาชีพจึง มีผลกระทบตอ พฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

 2.4.6 รายได จากแนวคิดของ Pender (1996, p. 163; อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง , 2551,
หนา 50-51) ผูท่ีมีรายไดดี ยอมมีโอกาสหาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพตนเอง ท้ังในการเลือก
แหลงบริการสุขภาพ การเลือกอาหารท่ีมีคุณคาและไดรับประทานไดอยางเหมาะสม  รวมท้ัง
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง มีโอกาสเขาสูการับรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
ท่ีเปนประโยชนกับตัวเองมากข้ึน ดังนั้นรายไดจึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

 2.4.7 ระยะเวลาท่ีปวย จากการศึกษาของ american diabetes association (2005, p. 62; 
อางถึงใน พิศมัย ภูนาเมือง , 2551, หนา 52) พบวา ผูท่ีเปนโรคเบาหวานท่ีมีระยะยาวนาน กวา 7 ป 
มีโอกาสเปนโรคแทรกซอน คือ เกิดการเสื่อมของเสนประสาทท่ีตา ไต สมอง ไดถึงรอยละ  60 
ซ่ึงสอดคลองกับ สมจิตร หนุเจริญกุล (2539, หนา 141) ผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานซ่ึงเปนการเจ็บปวย
ท่ีเรื้อรัง ดังนั้นระยะเวลาท่ีปวย จึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํา ปจจัยดานชีวสังคม กําหนดเปนตัวแปรตน ในกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ประกอบดวย เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได  และระยะเวลา
ท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน เพ่ือหาความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

 
2.5 พฤติกรรมสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน 
 

 จากการศึกษาพฤติกรรม สุขภาพ ของผูปวยเบาหวาน  จากงานวิจัยของ  ศิริวรรณ  
อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 64-67) สรุปไดดังนี้ 

 2.5.1 พฤติกรรม สุขภาพ ดาน รางกาย พบวา  มีการศึกษาพฤติกรรม สุขภาพ ของผูปวย
เบาหวาน มีดังนี้ 
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   1) พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร สวนใหญ เชื่อวาการควบคุมภาวะน้ําตาลในเลือด 
ข้ึนอยู กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนหลัก จึงมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หรือ
หาวิธีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ดวยการควบคุมอาหารประเภทแปง น้ําตาล  
และไขมัน รวมท้ังการควบคุมปริมาณการรับประทาน อาหารใหเหมาะสมกับภาวะโรค ผลการศึกษา
พบวา ผูปวยสวนใหญรูวาควรดูแลตนเองเรื่องอาหารอยางไรและพยายามควบคุมอาหารประเภทแปง 
น้ําตาล และไขมัน แตในบางรายไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดเปนบาง ชวงเวลา 
ซ่ึงเปนเพราะสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ชวงของเทศกาลตางๆ หรือชวงฤดูกาลผลไมท่ีชื่นชอบ ทําให
ไมสามารถควบคุมอาหารได และในผูปวยบางรายเกิดจากความเคยชินในการเคยรับประทานอาหารมาก 
จึงไมสามารถหักหามใจตนเองได โดยเฉพาะเม่ือเห็นอาหารท่ีเคยชื่นชอบท้ังๆ  ท่ีรูวาตนเอง
ไมควรรับประทาน 

   2) พฤติกรรมการลดหรืองดสิ่งเสพติด การศึกษาหลายเรื่องสะทอนพ ฤติกรรม 
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน โดยมี การงดเวนหรือหลีกเลี่ยงการใชสิ่งเสพติด จําพวก การดื่ม
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีคาเฟอีน และการสูบบุหรี่ การศึกษา สวนใหญพบวา  
ผูปวยเบาหวานไมคอยมีการใชสิ่งเสพติดและพยายามหลีกเลี่ยง แตมีบางสวนท่ีมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนครั้งคราว ซ่ึงมักเปนชวงของเทศกาล หรือมีการใชผสมยาดองเหลาเพ่ือใหเลือดลมดี 

   3) พฤติกรรมการพักผอนและการออกกําลังกาย การศึกษาท่ีผานมา สะทอน ถึง
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวานวา จะเนนการดูแลตนเองดานการพักผอนและการออกกําลังกาย 
เพ่ือใหรางกายไดนําน้ําตาลไปใชได อยางเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา  คนไทยสวนใหญมีพฤติกรรม
การออกกําลังกายคอนขางนอย หรือออกกําลังกายบางแตไมปฏิบัติสมํ่าเสมอโดยใหเหตุผลวา  คิดวา
การทํางานคือการออกกําลังกายไปในตัวอยูแลว ไมมีเวลา ตองทํางานนอกบาน ไมอยากออกกําลังกาย 
ไมมีสถานท่ี อาย ข้ีเกียจ และสุขภาพไมดี เหนื่อย 

  4) พฤติกรรมการดูแลความสะอาดรางกายท่ัวไป การศึกษาสะทอนถึงพฤติกรรม
สุขภาพ ในเรื่องความสะอาดของชองปาก การดูแลความสะอาดของผิวหนัง การดูแลความสะอาดของ
อวัยวะสืบพันธุ และการดูแลความสะอาดของเทา เพ่ือปองกันการติดเชื้อบริเวณผิวหนังพบวาสวนใหญ
มีการดูแลความสะอาดรางกายไดดีอยูแลว 
 2.5.2 พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ อารมณ และสังคม จากการวิเคราะหเอกสารและ
รายงานพบวา การปวยดวยโรคเบาหวานเปนภาวะเครียดท่ีผูปวยจะตองมีการปรับเปลี่ยนแบบแผน  
การดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับภาวะโรค การปรับบทบาทหนาท่ีของตัวผูปวยเบาหวานเองและการให
ผูดูแลไดดูแลสมาชิกในครอบครัวเม่ือปวย เปนโรคเบาหวาน จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการกับ
ความเครียด  ซ่ึงพบวาในบางรายไมมีทักษะในการจัดการกับความเครียด ในบางรายมีการจัดการ
ใหความรูแกผูปวยในการหลีกเลี่ยงความเครียด ผลการศึกษาพบวาสวนใหญผูปวยไมคอยไดรับคําแนะนํา
จากบุคลากรวา  การลดความเครียดมีผลตอการควบคุมเบาหวานอยางไร แตพบวาผูปวยเบาหวาน
จะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเครียดและพยายามเรียนรูวิธีการคลายความเครียด
ดวยตนเองเชน หาทางผอนคลายดวยการอานหนังสือ ฟงเพลง ดูโทรทัศนระบายความรูสึกกับผูใกลชิด
และใชศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือลดความเครียดดวยการสวดมนตไหวพระ ทําบุญ ใสบาตร 
ไปวัด  การไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัวจะชวยใหผูปวยเบาหวานสามารถดูแลตนเองได ดี 
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ซ่ึงมีขอมูลวากลุมท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล ไดสมํ่าเสมอเปนกลุมท่ีไมไดรับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว เนื่องจากครอบครัวหรือคนใกลชิดขาดการรับรูท่ีถูกตองในเรื่องการปฏิบัติตัว ของผูปวย
เบาหวาน จึงขาดการมีสวนรวมในการดูแล ประกอบกับวัฒนธรรมไทยในเรือ่งการรับประทานอาหาร
รวมกันหลายๆ  คนในกลุมครอบครัวหรือเพ่ือนฝูงทําใหเกิดความเพลิดเพลิน เม่ือผูปวยเห็น คนอ่ืนกิน
ก็อยากกินบางและกินไดมากข้ึนประกอบกับไมมีใครทักทวง  เนื่องจากไมรูวาผูปวยเปนโรคเบาหวาน
และตองควบคุมอาหาร 

 2.5.3 พฤติกรรมการ ดูแลตนเองดาน การปองกันภาวะแทรกซอน มีการศึกษาพฤติกรรม
การดูแลตนเองในการปองกันภาวะแทรกซอน  ในเรื่องการดูแลความสะอาดของเทา การปองกัน
บาดแผลท่ีเทา และการสังเกตภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ซ่ึงการศึกษาสวนใหญเห็นวาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในการปองกันภาวะแทรกซอน มีความจําเปนสําหรับผูปวยเบาหวาน และจากการวิเคราะห
ขอคนพบจะเห็นไดวา ในผูปวยท่ีไดรับคําแนะนําเรื่องการปองกันภาวะแทรกซอน และไดรับการสนับสนุน
ดานขอมูลดานอารมณตอพฤติกรรมการดูแลเทา จะพยายามดูแลตนเองตามคําแนะนํา และ
เห็นความสําคัญ สนใจดูแลเทาเปนพิเศษ สวนผูปวยท่ีไมเคยไดรับคําแนะนําเรื่องนี้มากอน ไมสามารถ
ดูแลตนเองไดถูกตอง เชน ไมมีการเตรียมลูกอม ทอฟฟ และบัตรประจําตัวผูปวยโรคเบาหวาน ติดตัวไว
เวลาเดินทาง ซ่ึงมีขอมูลวาการมารับบริการการตรวจรักษามักจะไมคอยไดรับคําแนะนําท่ีเพียงพอ  
เนื่องจากผูใหการรักษาไมมีเวลาใหและเปลี่ยนผูใหบริการบอย จึงทําใหสัมพันธภาพคอนขางหางเหิน
และมักไมคอยไดรับกําลังใจจากบุคลากรทีมสุขภาพ 

 2.5.4 พฤติกรรมสุขภาพดานการรักษา ไดมีการศึกษาในประเด็นตอไปนี้ 
   1) พฤติกรรมการ ใชยา พบวา  ผูปวยสวนใหญใชยา ตามท่ีไดรับคําแนะนําบางสวน

มีพฤติกรรมการซ้ือยากินเอง โดยจะนําตัวอยางยาไปขอซ้ือตามรานขายยาเนื่องจากยาหมด กอนถึง
เวลานัด และคิดวาซ้ือยามารับประทานเองได 

   2) พฤติกรรมการมารับการรักษา พบวา  สวนใหญรับการรักษาตอเนื่อง 
   3) พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาอ่ืน พบวา ผูปวยเบาหวานแสวงหาการรักษาทางอ่ืน

รวมดวย ไดแก การซ้ือยากินเอง การรักษาทางไสยศาสตร การใชสมุนไพร ซ่ึ งพฤติกรรมการการรักษา
วิธีอ่ืนรวมดวยนี้ บางสวนใหเหตุผลวาอยากลองเพราะเกิดความเบื่อหนายในการรักษาวิธีเดิม อยากหาย
เม่ือไดขาววามีคนเคยรักษาแลวไดผลเปนตน มีขอมูลท่ีนาสนใจพบวากลุมผูท่ีใชวิธีการรักษาอยางอ่ืน
รวมดวยมักจะปกปด ไมเปดเผยขอมูลใหบุคลากรสาธารณสุ ขรับรูเพราะเกรงวาจะถูกตําหนิหรื อ
ถูกปฏิเสธการรักษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย ไดนําแนวคิดพฤติกรรม สุขภาพของผูปวยเบาหวาน  มาประยุกต
เพ่ือกําหนดเปนตัวแป รตาม  ในกรอบแนวคิด  รวม 4 ดาน  ประกอบดวย ดานการควบคุมอาห าร 
ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษา และดานการปองกันภาวะแทรกซอน 

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้  
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 เสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 136-140) วิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน  ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 2) ศึกษา
ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ
ตนองของผูปวยเบาหวาน ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ ผูปวยเบาหวาน จํานวน 350 คน เครื่องมือ
ท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สรุปไดวา พฤติกรรมการสุขภาพของผูปวยเบาหวานอยูใน
ระดับปานกลาง ปจจัยทางชีวสังคม  ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน บุคคลท่ีดูแลอยูท่ีบาน  ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย
ดวยโรคเบาหวาน พบวา ระยะเวลาท่ีเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปจจัยนํา ประกอบดวย  ความรู 
การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 
การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตัวเองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจาก โรคเบาหวาน 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 
ปจจัยเอ้ือ ประกอบดวย การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 1 และปจจัยเสริม  ไดแก การไดรั บ
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และการไดรับคําแนะนําจากบุคคลากรทางการแพทย 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 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 กับพฤติกรรมการดูแล ตนเอง
ของผูปวย กลุมประชากรท่ีทําการศึกษา คือ ผูปวยเบาหวาน จํานวน 310 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สรุปไดวา พฤติกรรม สุขภาพของผูปวย เบาหวานอยูในระดับ
ปานกลาง ปจจัยทางชีวสังคม  ประกอบดวย เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย และภาวะแทรกซอน  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ปจจัยนํา ท่ีเก่ียวกับการับรูเรื่องโรคเบาหวานไม มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  สวนการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนและอุปสรรคของ
การดูแลตัวเองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01  ปจจัยเอ้ือ ประกอบดวย  
การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพและแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และปจจัยเสริม การ ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวเพ่ือนบาน  เพ่ือนรวมงาน ผูปวยเบาหวานดวยกันและ
บุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาห วาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 มะธุระ ใจเย็น (2553, หนา 79-81) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
พ้ืนท่ีตําบลลําพาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความรูและการปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 2) เปรียบเทียบความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับ การดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน จากกลุมตัวอยาง 238 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวม ขอมูล
เปนแบบแบบสัมภาษณ สรุปไดวา ผูปวยเบาหวาน สวนใหญมีความรูเก่ียวกับการดูแลตนเองในระดับดี 
มีการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลตนเองในระดับปานกลาง  

 ชยณัฐ กรมลี (2554 , หนา 67-68) วิจัยเรื่อง การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ 
กับการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเขต อําเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย จํานวน 200 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  สรุปไดวา การปฏิบัติ ตัว
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานอยูในระดับสูง  

 แอนน จิระพงษสุวรรณ และปวีณา แสวงผล ( 2554, หนา 134-135) วิจัยเรื่องปจจัย ท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลลาดหลุมแกว อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี จากกลุมตัวอยาง ผูปวยเบาหวานท้ังหมด 146 คน ผลการวิจัยพบวา
มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 63.7) 

 ศิริวรรณ อินทรวิเชยีรคชา (2555 , หนา 13 6-149 ) วิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค เพ่ือ  1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองของผูปวย 
โรคเบาหวาน 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย เบาหวาน 
3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยหลัก ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแลตนเอ ง
ของผูปวยเบาหวาน จํานวน 387 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สรุปไดวา 
ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพระดับปานกลาง  ปจจัยดานชีวสังคม  ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย และภาวะแทรกซอน พบวา 
เพศ อายุ และระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม สุขภาพ ของผูปวย
เบาหวาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 ปจจัยนําท่ีเก่ียวกับ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ เกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม สุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
การรับรู ประโยชนของการปฏิบัติตาม คําแนะนําของเจาหนาท่ี  การรับรูอุปสรรคของการปฏิบตัิ
เพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของ ผูปวย
โรคเบาหวาน ปจจัยเอ้ือ ท่ีเก่ียวกับการเขาถึงแหลงบริการดานสุขภาพ และการเขาถึงแหลงทรัพยากร
ดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .01 และปจจัยเสริมท่ีเก่ียวกับ  การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  และ
การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม สุขภาพ
ของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของทุกงานวิจัย พบวา สวนใหญพฤติกรรมสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวานเก่ียวของกับหลายปจจัย  เชน ปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา  ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม  
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ผูวิจัยไดนํามาประยุกตเปนแนวทางการศึกษาความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน
ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปจจัยท่ีนํามาศึกษาประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยดานชีวสังคมท่ีเก่ียวของกับ เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได  และระยะเวลาท่ีปวย เปนโรคเบาหวาน  ปจจัยนํา
ท่ีเก่ียวของกับความรูโรคเบาหวาน  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  
การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  การรับรูประโยชนของการ ดูแลตนเอง และ การรับรูอุปสรรค
ของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  ปจจัยเอ้ือท่ีเก่ียวของกับ การเขา ถึงบริการ
ดานสุขภาพ และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ  รวมท้ังปจจัยเสริมจาก การไดรับคําแนะนํา
จากบุคลากรสาธารณสุข  และ การไดรับการกระตุนเตือน ท่ีเก่ียวของกับ สมาชิกในคร อบครัว 
กับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 4 ดาน ประกอบดวย ดาน การควบคุมอาหา ร 
ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษา และดานการปองกันภาวะแทรกซอน  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ซ่ึงประกอบดวย
ปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม ผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

 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  
 

 ประชากรท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปวยเบาหวาน  ท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปน
โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน  180 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และ ไมมี
ภาวะแทรกซอน ไดรับการรักษาดวยการรับประทานยาเม็ดเพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลใน เลือด 
ไมนอยกวา 1 ป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 345 คน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางน้ําเปรี้ยว, 2556, หนา 29)  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนกลุมประชากรผูปว ยเบาหวาน ท่ีมารับการ รักษา
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกําหนด
คุณสมบัติของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ตอง รูสึกตัวดี สามารถพูดคุยสื่อสารได  และ ยินดี
ใหความรวมมือ  
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 วิธีการสุมตัวอยางผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) 

ตามสัดสวน จํานวนผูปวยเบาหวาน ท่ีเขารับบริการตรวจรักษาท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบล

บึงน้ํารักษ รวมท้ังสิ้น 285 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                              
 3.2.1 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
   1) ศึกษา เอกสารท่ีเก่ียวของ โดย ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีแบบจําลอง precede model และ แบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพ กับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 
ตลอดจนขอคําแนะนําจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
   2) กําหนดขอบเขต และโครงสรางของเนื้อหาของแบบสอบถามใหครอบคลุม เนื้อหา
ตามกรอบแนวคิด 
   3) สรางขอคําถามของ แบบสอบถาม และกําหนดเกณฑใน การใหคะแนนสําหรับ
คําตอบในแตละขอ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน แบบสอบถาม ( questionnaire) ในดาน
ความรูและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  โดยการประยุกตจากเครื่องมือ
งานวิจัย ของ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (25 55, หนา 94-98) ซ่ึงเปนการศึกษา พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวย โรคเบาหวาน  ท่ีมีลักษณะบริบทท่ีศึกษาใกลเคียงกัน ท้ังสภาพพ้ืนท่ีเปนชนบท 
บทบาทของผูรับและผูใหบริการ รวมท้ังสิ่งสนับสนุนในชุมชน ซ่ึงแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน 
คือ 
       (1) สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลปจจัย ดานชีวสังคม ประกอบดวย  เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  และระยะเวลาท่ีปวย เปนโรคเบาหวาน  โดยลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ และแบบเติมขอความ จํานวน 7 ขอ 
       (2) สวนท่ี 2 เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลของปจจัยนํา ประกอบดวย 
        ก. แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน มีลักษณะเปน 2 ตัวเลือก คือ ใช
และไมใช จํานวน 20 ขอ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
        ตอบ ถูก  ให 1 คะแนน 
        ตอบ ผิด  ให 0 คะแนน 
         แบงความรู ออกเปน 3 ระดับ เทียบเกณฑโดยใชเกณฑ การประเมินของ  
Bloom (1971; อางถึงใน สิริรัตน ปยะภัทรกุล, 2554, หนา 35) ดังนี้ 
 
 
        รอยละ 67.00-100.00  หมายถึง ความรูดี คะแนนอยูระหวาง 13-20 คะแนน 
        รอยละ 34.00-66.00  หมายถึง ความรูปานกลาง คะแนน อยูระหวาง  
7-12 คะแนน 
        รอยละ 0.00-33.00  หมายถึง ความรูต่ํา คะแนนอยูระหวาง 0-6 คะแนน  
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        ข. แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ของ
โรคเบาหวาน ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  จํานวน 5 ขอ ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและ ทางลบ 
ชวงคะแนนมีคาระหวาง 5-25 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
                ระดับ การรับรู      ขอความทางบวก        ขอความทางลบ 
         มากท่ีสุด    5 คะแนน    1 คะแนน 
         มาก     4 คะแนน    2 คะแนน 
         ปานกลาง    3 คะแนน    3 คะแนน 
         นอย     2 คะแนน    4 คะแนน 
         นอยท่ีสุด    1 คะแนน    5 คะแนน 
        การแปลผลของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับคือ สูง ปานกลาง  ต่ํา 
ตามหลักการแบงของ สถิตพงษ ม่ันหลํา (2553, หนา 62-63) เปนการแบงชวงคะแนนแบบอันตราภาคชั้น 
โดยนําชวงคะแนนสูงสุด ลบดวยชวง คะแนนต่ําสุด หารดวยจํานวนชั้นชวงคะแนน ไดระยะหางของ
ชวงชั้น เทากับ 8 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้ 
        คะแนน  18.00-25.00  หมายถึง  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในระดับสูง 
        คะแน น 9.00-17.00  หมายถึง   การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในระดับปานกลาง 
        คะแนน  5.00-8.00  หมายถึง  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในระดับต่ํา 
        ค. แบบสอบถามการรับรู ความรุนแรง ของโรคเบาหวาน ลักษณะ ขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา 5 ระดับ  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จํานวน  5 ขอ 
ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมี ลักษณะทางบวกและทางลบ ชวงคะแนน มีคาระหวาง 5-25  คะแนน  
มีเกณฑ การใหคะแนนดังนี้ 
 
 
                 ระดับการรับรู         ขอความทางบวก          ขอความทางลบ 
        มากท่ีสุด   5 คะแนน   1 คะแนน 
        มาก    4 คะแนน   2 คะแนน 
        ปานกลาง   3 คะแนน   3 คะแนน 
        นอย   2 คะแนน   4 คะแนน 
        นอยท่ีสุด   1 คะแนน   5 คะแนน 
        การแปลผล ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูความรุนแรง
ของโรคเบาหวาน เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา  ตามการแปลผลของ
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แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ไดระยะหางของชวงชั้น 
เทากับ 8 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้               
        คะแนน  18.00-25.00  หมายถึง  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในระดับสูง 
        คะแน น 9.00-17.00  หมายถึง   การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในระดับปานกลาง 
        คะแนน  5.00-8.00  หมายถึง  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในระดับต่ํา 
        ง. แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการ ดูแลตนเอง ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบสวน ประมาณคา 5 ระดับ  คือ มากท่ีสุด มาก ปาน กลาง นอย นอยท่ีสุด  จํานวน  5 ขอ
ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและทางลบ ชวงคะแนนมีคาระหวาง 5 -25 คะแนน มีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้ 
                ระดับการรับรู  ขอความทางบวก  ขอความทางลบ 
         มากท่ีสุด   5 คะแนน   1 คะแนน 
         มาก    4 คะแนน   2 คะแนน 
         ปานกลาง   3 คะแนน   3 คะแนน 
         นอย    2 คะแนน   4 คะแนน 
         นอยท่ีสุด   1 คะแนน   5 คะแนน 
        การแปลผล ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู ประโยชน
ของการดูแลตนเอง เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา  ตามการแปลผลของ
แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ไดระยะหางของชวงชั้น 
เทากับ 8 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้               

 

    คะแนน  18.00-25.00  หมายถึง  การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง

ในระดับสูง 

    คะแน น 9.00-17.00  หมายถึง   การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง

ในระดับปานกลาง 

    คะแนน  5.00-8.00  หมายถึง  การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง

ในระดับต่ํา 
        จ. แบบสอบถามดานการรบัรูอุปสรรคของการ ดูแลตนเอง ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา  4 ระดับ  คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย อยางยิ่ง 
จํานวน 5 ขอ ขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีลักษณะทางบวกและทางลบ ชวงคะแนนมีคาระหวาง 5-20 คะแนน 
มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
        ระดับความคิดเห็น  ขอความทางบวก  ขอความทางลบ 

 เห็นดวยอยางยิ่ง  4 คะแนน       1 คะแนน 
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 เห็นดวย   3 คะแนน     2 คะแนน 
 ไมเห็นดวย   2 คะแนน       3 คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน       4 คะแนน 

                การแปลผล ของ คะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการ รับรูอุปสรรค
ของการดูแลตนเอง เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา  ตามการแปลผลของ
แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ไดระยะหางของชวงชั้น 
เทากับ 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 
        ก. แบบสอบถามการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด จํานวน 5 ขอ คําถามท่ีสรางข้ึน
มีลักษณะทางบวกและทางลบ 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  

               การแปลผล ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการเขาถึงแหลงบริการ
ดานสุขภาพ เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย ตาม การแปลผล ของ
แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ไดระยะหางของชวงชั้น 
เทากับ 5 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้ 
        คะแนน 16.00-20.00  หมายถึง  การเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ในระดับมาก 
        คะแนน  10.00-15.00  หมายถึง  การเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ในระดับปานกลาง 
        คะแนน  5.00-9.00  หมายถึง  การเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ในระดับนอย 
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        ข. แบบสอบถามการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ลักษณะขอ คําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด จํานวน 5 ขอ ขอคําถามท่ีสรางข้ึน
มีลักษณะทางบวกและทางลบ 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 

               การแปลผล ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการเขาถึ ง
แหลงทรัพยากรดานสุขภาพ เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอ ย 
ตามการแปลผลของแบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ของโรคเบาหวาน 
ไดระยะหางของชวงชั้น เทากับ 5 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้ 
        คะแนน  16.00-20.00  หมายถึง   การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ
ในระดับมาก 
        คะแนน  10.00-15.00  หมายถึง   การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ
ในระดับปานกลาง 
        คะแนน  5.00-9.00  หมายถึง  การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ
ในระดับนอย 
       (4) สวนท่ี 4 แบบสอบถามดานปจจัยเสริม ประกอบดวย  
               ก. การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด จํานวน 10 ขอ คําถามท่ีสรางข้ึน
มีลักษณะทางบวกและทางลบ 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 ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการไดรับคําแนะนาํ
จากบุคลากรสาธารณสุข  เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง ต่ํา ตามการแปลผล
ของแบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ไดระยะหางของ
ชวงชั้น เทากับ 10 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้ 
           คะแนน  31.00-40.00  หมายถึง  การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร
สาธารณสุขในระดับดี 
        คะแนน  20.00-30.00  หมายถึง  การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร
สาธารณสุขในระดับปานกลาง 
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        คะแนน  10.00-19.00  หมายถึง  การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร
สาธารณสุขในระดับต่ํา 
              ข. การไดรับการกระตุน เตือน จากสมาชิกในครอบครัว ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด จํานวน 10 ขอ คําถามท่ีสรางข้ึน
มีลักษณะทางบวกและทางลบ 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 ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการไดรับ
การกระตุน เตือนจากสมาชิกในครอบครวั  เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ  ดี ปานกลาง ต่ํา 
ตามการแปลผลของแบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของ โรคเบาหวาน 
ไดระยะหางของชวงชั้น เทากับ 10 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้ 
         คะแนน 31.00-40.00  หมายถึง  การไดรับการกระตุน เตือนจากสมาชิก
ในครอบครัวในระดับดี 
         คะแนน 20.00-30.00  หมายถึง  การไดรับการไดรับการกระตุน เตือนจาก
สมาชิกในครอบครัวในระดับปานกลาง 
         คะแนน 10.00-19.00  หมายถึง  การไดรับการไดรับการกระตุน เตือนจาก
สมาชิกในครอบครัวในระดับต่ํา 
      (5) สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามดานพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน
ประกอบดวย ดานการควบคุมอาหาร  ดานการออกกําลังก าย ดาน การรักษา และดาน การปองกัน
ภาวะแทรกซอน  ลักษณะขอคําถามเปนแบบ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ ปฏิบัติ เปนประจํา 
ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง  ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไมเคยปฏิบัติ จํานวน  20 ขอ คําถามท่ีสรางข้ึน
มีลักษณะทางบวกและทางลบ ชวงคะแนนมีคาระหวาง 20-100 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
               ระดับการปฏิบัติ      ขอความทางบวก  ขอความทางลบ  
       ปฏิบัติเปนประจํา  5 คะแนน 1 คะแนน 
       ปฏิบัติบอยครั้ ง     4 คะแนน  2 คะแนน 
       ปฏิบัติบางครั้ง  3 คะแนน 3 คะแนน 
       ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 2 คะแนน 4 คะแนน 
       ไมเคยปฏิบัติ  1 คะแนน 5 คะแนน 
       การแปลผล ของคะแนนการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการพฤติกรรมสุขภาพ
ผูปวย เหวาน เปนรายขอ แบงเกณฑเปน 3 ระดับ คือ สูง  ปานกลาง ต่ํา ตาม การแปล ผลของ
แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ไดระยะหางของชวงชั้น 
เทากับ 33 ตามชวงคะแนนการแบงเกณฑ ดังนี้ 
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                 คะแนน  67.00-100.00  หมายถึง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน ในระดับสูง 
       คะแนน 34.00-66.00  หมายถึง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน ในระดบัปานกลาง 
       คะแนน 20.00-33.00  หมายถึง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน ในระดับต่ํา 
 3.3.2 การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ 
 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ตรวจหาคุณภาพของขอมูล ดังนี้  
  1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 

    (1) นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  
(content validity) ใหครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา  ใหสอดคลองระหวางขอความกับ ประเด็นหรือ
องคประกอบของแบบสอบถาม  พบวาคา  IOC คาอยูระหวาง 0.6 ถึง 1 ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 
โดยแยกเปนรายดานไดดังนี้ 
         ก. ดานความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน จํานวน คา IOC = 0.6-1 
    ข. ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ของโรคเบาหวาน
คา IOC = 0.8-1 
    ค. ดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน คา IOC = 0.6-1 
    ง. ดานการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง คา IOC = 0.6-1 
    จ. ดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัตเิพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
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 
    ฌ. ดานการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัวคา IOC = 0.6-1  
    ญ. ดานพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวานคา IOC = 0.8-1  
  2) การหาความเท่ียง (reliability) 

  (1) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปทดลองใชกับผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนเกาะกา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 40 คน 

  (2) นําผลการทดลองเครื่องมือ ทดสอบหาความเท่ียง (reliability) ดังนี้ 
    ก. แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานซ่ึงเปนการถามเก่ียวกับ ความรู

ของผูปวย เบาหวาน นํามาวิเคราะหหาความเท่ียง โดยวิธีคู เดอร -ริชารดสัน โดยใช KR 20 
ซ่ึงคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.75 (คาความเชื่อม่ันท่ีเชื่อถือได 0.70 ข้ึนไป) คาอํานาจจําแนก เทากับ 0.32 
ซ่ึง (คาอํานาจจําแนกท่ีเชื่อถือได มีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง  +1.00 ) คาความยากงายเทากับ  0.56 
(คาความยากงายท่ีเชื่อถือไดมีคาอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80) 

    ข. แบบสอบถามวัด การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ของ
โรคเบาหวาน  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  และ
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พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน วิเคราะหโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช ( Cranach’s 
alpha coefficient) โดยคา r = 0.7 ข้ึนไป ผลการทดลองหาความเท่ียงของเครื่องมือ  คา r = 0.86 
แยกเปนรายดานไดดังนี้ 

  ก) ดานการรับรูโอกาส เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ของโรคเบา หวาน 
คา r = 0.87 

  ข) ดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน คา r = 0.86 
  ค) ดานการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง คา r = 0.85 
  ง) ดานการอุปสรรคของการปฏิบตัเิพ่ือการดูแล สุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

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) ดานพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวานคา r = 0.86 

 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้  
 3.3.1 บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสื อ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึง สํานักงาน สาธารณสุขอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวั ด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
 3.3.2 ผูวิจัยซ่ึงไดปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ ไดชี้แจงรายละเอียด
ในการเก็บขอมูลแก ผูชวยผูวิจัยซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน 
 3.3. 3 ผูชวยผูวิจัย เก็บขอมูลตามแบบสอบถาม  จากผูปวยเบาหวาน ในวันท่ีเขารับบริการ
ตรวจรักษาโดยทีมแพทยท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ  ในชวง เดือนมกราคม 2557 
จนครบจํานวนและตรวจสอบแบบสอบถามครบถวน และสงคืนผูวิจัย 
 3.3. 4 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากผูชวยผูวิจัย พรอมตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม และดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามสถิติ 

 
 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
  การ ศึกษา วิจัย ครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหสถิติ
ทางดานสังคมศาสตรมีรายละเอียดดังนี ้
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  3.4.1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ใน การศึกษาขอมูลดาน ปจจัย
ดานชีวสังคม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเว ลา
ท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน ปจจัยนํา ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  การรับรูประโยชน
ของการดูแลตนเอง  การรับรู อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพ ของผูปวยเบาหวาน  ปจจัย
ปจจัยเอ้ือ ประกอบดวย การเขาถึงบริการดานสุขภาพ การเขาถึงแหลงทรัพยากรดาน สุขภาพ ปจจัย
ปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข การไดรับการกระตุนเตือนจาก
สมาชิกในครอบครัว และ พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน  ประกอบดวย การควบคุม อาหาร 
การออกกําลังกาย การรักษา และการปองกันภาวะแทรกซอน  
  3.4.2 วิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพ
ผูปวยเบาหวาน  
  3.4.3 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัย นํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกร รม
สุขภาพผูปวยเบาหวาน   
 
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 
  สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกไดดังนี้  
  3.5.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ของกลุมตัวอยางหรือตัวแปรตางๆ โดยใชสถิติ
หาคารอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    1) ปจจัยดานชีวสังคม ประกอบดวย  เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายไดระยะเวลาท่ีเจ็บปวย 
    2) ปจจัยนํา ประกอบดวย ความรู เก่ียวกับโรคเบาหวาน  การ รับรูโอกาสเสี่ยงต อ
การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  การรับรูประโยชน
ของการดูแลตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
    3) ปจจัยเอ้ือ ประกอบดวย การเขาถึงบริการดานสุขภาพ การ เขาถึงแหลงทรัพยากร
ดานสุขภาพ  
    4) ปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข การไดรับ
การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว 
    5) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการควบคุมอาหาร  
ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษา และดานการปองกันภาวะแทรกซอน 
   3.5.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน โดยใชคาสถิติไคสแควร 
   3.5.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม 
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน    
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผลการวิเคราะห ขอมูล เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ตําบลบึงน้ํารักษ  
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูปวยเบาหวาน  และ
ศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรม
ผูปวยเบาหวานตําบลบึงน้ํารักษ  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิเคราะหข อมูล
แบงออกเปน 7 สวน คือ 

 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวานกลุมตัวอยาง 
 4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยนํา 
 4.3 ผลการวิเคราะหปจจัยเอ้ือ 
 4.4 ผลการวิเคราะหปจจัยเสริม 
 4.5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูปวยเบาหวาน 
 4.6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมผูปวยเบาหวาน 
 4.7  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมกับพฤติกรรม

ผูปวยเบาหวาน   
 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวาน 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลดานชีวสังคมของผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 285 คน
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลา ท่ีเจ็บปวย  
ดังแสดงในตาราง 1  
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1  ขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวาน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง (n = 285) 
 

ขอมูลดานชีวสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
  ชาย  78 27.4 
  หญิง 207 72.6 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

46 

อายุ 
  50-59 ป 
  60-69 ป 
  70-79 ป 
  ≥80 ป 
X= 47.29, S.D. = 7.22 

 
105 
 72 
 95 
 13 

 

 
36.8 
25.3 
33.3 
 4.6 

 
สถานภาพสมรส  
  โสด  28  9.8 
  คู 127 44.6 
  หมาย/หยา/แยก 130 45.6 
ระดับการศึกษา    
  ไมไดเรียน 28 9.8 
  ประถม 43 15.1 
  มัธยม 116 40.7 
  อนุปริญญา/ปวส. 66 23.2 
  ≥ปริญญาตร ี 32 11.2 
อาชีพ   
  เกษตรกรรม 149 52.3 
  รับจางท่ัวไป  49 17.2 
  ลูกจางเอกชลหรือรัฐบาล  36 12.6 
  รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  34 11.9 
  คาขายหรือธุรกิจสวนตัว  17 6.0 
 
 
ตาราง 1  (ตอ)    
 

ขอมูลดานชีวสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
รายได (ตอเดือน)   
  0-999 บาท 54 18.9 
  1,000-1,999 68 23.9 
  2,000-2,999 35 12.3 
  ≥3,000 บาท      128 44.9 
X= 3619.3, S.D. = 4.570   
ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน 
  0-5 ป 
  6-10 ป 

 
51 
94 

 
17.9 
33.0 
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  ≥11 ป 
X= 6.03, S.D. = 2.46 

140 
 

49.1 
 

 
  จากตาราง 1 ขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวานท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง 
รอยละ 72.6 อายุ 50-59 ป รอยละ 36.8 สถานภาพหมาย /หยา/แยก รอยละ 45.6 ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา รอยละ 40.7 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 52.3 รายไดตอเดือน  3,000 บาทข้ึนไป รอยละ 
44.9 ระยะเวลาปวย 11 ปข้ึนไป รอยละ 49.1 
 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยนํา 
 
  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยนําของผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน  285 คน
จําแนกตามปจจัยนําท่ีเก่ียวของรวม 5 ดาน ไดแก ดานความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ดาน การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
ดานการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง และดานการรับรูอุปสรรคการดูแลตนเอง ดังนี้ 
 
 
 
 
  4.2.1 ดานความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 

 
ตาราง 2  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน (n = 285) 
 

ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน X S.D 
1. โรคเบาหวานเปนโรคท่ีรางกายมีน้ําตาลในเลือดสูงเกินกวาปกต ิ .84 .37 
2. การหมดสติจากน้ําตาลในเลือดสูงหรือต่ํา ไมใชภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน .95 .16 
3. ผูปวยเบาหวานท่ีมีน้ําตาลในเลือดต่ํา จะมีอาการเหง่ือออกมาก ใจสั่น  
    คลายจะเปนลม 

.91 .29 

4. อาการของโรคเบาหวานท่ีพบบอย ไดแก ปสสาวะบอย ดื่มน้ํามาก หิวบอย  
    กินจุ ผอมลง 

.95 .16 

5. สาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากกรรมพันธุเพียงอยางเดียว .91 .29 
6. ผูปวยมีอาการหิว ไมมีแรง ใจสั่น มึนงงคลายจะเปนลมควรดื่มน้ําหวานหรือ 
    อมทอฟฟ 

.80 .40 

7. ผูปวยเบาหวานสามารถรับประทานผักใบเขียว เชน คะนา ผักบุง ไดไมจํากัด  
    จํานวน 

.79 .40 

8. ผูปวยเบาหวานสามารถรับประทานเนื้อสัตวไมติดมัน ถ่ัวเหลือง ไข  
    ไดโดยไมจํากัดจํานวน 

.83 .38 
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9. ผูปวยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีรสเค็ม .84 .37 
10. การรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินอยางเครงครัดทําใหโรคเบาหวานหายขาด .96 .16 
11. การรักษาโรคเบาหวานดวยยารับประทานและอินซูลิน ผูปวยไมจําเปนตอง  
     ทราบชื่อ การออกฤทธิ์ หรือผลขางเคียงของยา 

.83 .38 

12. ผูปวยเบาหวานสามารถตัดสินใจหยุดยาเองเม่ือรูสึกวามีอาการดีข้ึน .82 .38 
13. การออกกําลังกายทําใหรางกายใชน้ําตาลในเลือดไดมากข้ึนทําใหระดับน้ําตาล  
     ไมสูงมากเกินไป 

.85 .36 

14. การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ชวยใหการควบคุม 
     ระดับน้ําตาลในเลือดไดดี 

.73 .42 

15. เม่ือรูสึกเหนื่อยหอบ เจ็บหนาอก เวียนศีรษะ ควรหยุดออกกําลังกายทันที .81 .40 
16. การออกกําลังกายควรใชระยะเวลาอยางนอยครั้งละประมาณ 20 นาที .88 .33 
17. การใสรองเทาท่ีนิ่ม พอดีเทา ชวยใหการไหลเวียนของเลือดบริเวณเทาด ี .92 .28 

ตาราง 2  (ตอ) 
 

ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน X S.D 
18. ผูปวยเบาหวานควรงดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล .95 .21 
19. ผูปวยเบาหวานควรไปรับการตรวจสุขภาพชองปากและฟนทุก 6 เดือน .93 .25 
20. ผูปวยเบาหวาน ตองรีบไปพบแพทย หากมี อาการคลื่นไส อาเจียน และตามัว .85 .36 

   
  จากตาราง 2 กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ขอ 10
การรับประทานยาหรือฉีด อินซูลินอยางเครงครัดทําใหโรคเบาหวานหายขาด  เฉลี่ย 0.9 6 ต่ําสุด คือ
ขอ 14 การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ชวยใหการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไดดี เฉลี่ย 0.73  
 
ตาราง 3  จํานวนและรอยละ ระดับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน (n = 285) 
 

ระดับความรู  จํานวน รอยละ 
ต่ํา (0-6 คะแนน) 
ปานกลาง (7-12 คะแนน)         
สูง (13-20 คะแนน)         

 34 
45 
206 

12.00 
16.00 
72.00 

 
  จาก ตาราง 3 ระดับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญมี ระดับความรูสูง 
รอยละ 72.00 ความรูปานกลาง รอยละ 16.00 และความรูต่ํา รอยละ 12.00 
 
  4.2.2 ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน  
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ตาราง 4  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน   
             โรคเบาหวาน (n = 285) 
 

ขอ การรับรูโอกาสเสี่ยง  X   S.D.  

1  การทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดอาจเปนลมหมดสติได 3.89 .94 
2  การเปนโรคเบาหวาน มีโอกาสเกิดแผลท่ีเทาไดงายกวาบุคคลท่ัวไป 3.01 .86 

ตาราง 4  (ตอ) 
 

ขอ การรับรูโอกาสเสี่ยง  X   S.D.    

3 การเปนโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดตาพรามัวหรือเปนตอกระจกได
มากกวาคนท่ัวไป 

3.72 .91 

4 การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงตอหัวใจขาดเลือด/ 
อัมพฤกษ 

3.92 .96 

5 การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานหากไมออกกําลังกาย จะควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดไดยาก ทําใหเกิดโรคแทรกซอนไดงาย 

3.99 .98 

 
  จากตาราง 4 กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน โรคเบาหวาน  
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 5 การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานหากไมออกกําลังกาย จะควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไดยาก ทําใหเกิดโรคแทรกซอนไดงาย  เฉลี่ย 3.99 ต่ําสุด คือ ขอ 2 การเปนโรคเบาหวาน  
มีโอกาสเกิดแผลท่ีเทาไดงายกวาบุคคลท่ัวไป เฉลี่ย 3.01 
  
ตาราง 5  จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน 
             (n = 285) 
 

ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยง  จํานวน รอยละ 
ต่ํา (5-8 คะแนน)  
ปานกลาง (9-17 คะแนน)         
สูง (18-25 คะแนน)      

  28 
113 
144 

9.83 
39.64 
50.53 

 
 จากตาราง 5 ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน กลุมตัวอยาง

สวนใหญ มีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงสูง รอยละ 50.53 ระดับปานกลาง รอยละ 39.64 และระดับต่ํา 
รอยละ 9.83 
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  4.2.3 ดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน (n = 285) 
 

ขอ การรับรูความรุนแรง     X    S.D.    
1 การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานแลวมีน้ําตาลในเลือดสูงนานๆ 

มีโอกาสถูกตัดขา 
3.99 .97 

2 ถาควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได อาจทําใหพิการ 
เปนอัมพาตถึงตายได 

3.83 .94 

3 การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานถามีแผลจะหายยากและ 
มีโอกาสลุกลามมากข้ึน 

2.92 .88 

4 การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานหากมีภาวะน้ําตาลสูงมาก  
จะมีอาการหายใจหอบลึก คลื่นไสอาเจียน หมดสติและ
เสียชีวิตได 

3.97 .96 

5 การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาล 
ในเลือดไมได อาจทําใหตาบอดได 

3.97 .96 

 
จากตาราง 6 กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 1 

การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานแลวมีน้ําตาลในเลือดสูงนานๆ มีโอกาสถูกตัดขา  เฉลี่ย 3.99 ต่ําสุด  คือ 
ขอ 3 การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานถามีแผลจะหายยากและมีโอกาสลุกลามมากข้ึน เฉลี่ย 2.92 
 
ตาราง 7  จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน (n = 285) 
 

ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยง  จํานวน รอยละ 
ต่ํา (5-8 คะแนน)  
ปานกลาง (9-17 คะแนน)         
สูง (18-25 คะแนน)      

  39 
118 
128 

13.69 
41.40 
44.91 

  
  จากตาราง 7 ระดับการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับ
การรับรูความรุนแรงระดับสูง รอยละ 44.91 ปานกลาง รอยละ 41.40 และระดับต่ํา รอยละ 13.69  
  4.2.4 ดานการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง 
  
ตาราง 8  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง (n = 285) 
 

ขอ การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง X  S.D.    
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1 การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดและ
ปองกันโรคแทรกซอน 

3.96 .98 

2 ไมควรงดอาหารม้ือหนึ่งม้ือใดเพราะจะทําใหน้ําตาลในเลือดต่ํา 
เปนอันตรายตอชีวิตได 

3.83 .90 

3 การหลีกเลี่ยงขนมหวาน น้ําหวาน น้ําอัดลม ชวยใหผูปวยเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 

3.90 .89 

4 การกินยาลดระดับน้ําตาลในเลือดตามแพทยสั่ง ชวยลดโอกาส 
เกิดภาวะแทรกซอน 

3.92 .91 

5 การรักษาเทาใหสะอาดและซอกนิ้วเทาใหแหง ไมอับชื้น ชวยปองกัน 
การเกิดแผลท่ีปลายเทาได 

3.94 .94 

 
  จากตาราง 8 กลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ขอ 1 การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดและปองกันโรค แทรกซอน 
เฉลี่ย 3.96 ต่ําสุด คือ ขอ 2 ไมควรงดอาหารม้ือหนึ่งม้ือใดเพราะจะทําใหน้ําตาลในเลือด ต่ํา
เปนอันตรายตอชีวิตได เฉลี่ย 3.83 
 
ตาราง 9  จํานวนและรอยละ ระดับการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง (n = 285) 
 

ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยง  จํานวน รอยละ 
ต่ํา (5-8 คะแนน)  
ปานกลาง (9-17 คะแนน)         
สูง (18-25 คะแนน)      

  35 
112 
138 

12.28 
39.30 
48.42 

    
  จากตาราง 9 ระดับการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง กลุมตัวอยาง สวนใหญ มีระดับ
การรับรูระดับสูง รอยละ 48.42 ระดับปานกลาง รอยละ 39.30 และระดับต่ํา รอยละ 12.28  
  4.2.5 ดานการรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง (n = 285) 
 

 ขอ การรับรูอุปสรรค X S.D. 
1 การรับประทานอาหารอาหารนอกบาน หรืองานเลี้ยง ทําให

ทานไมสามารถควบคุมอาหารได 
3.04 .82 

2 การประกอบอาชีพ ทําใหทานไมมีเวลาออกกําลังกาย 3.77 .89 
3 ทานเบื่อท่ีตองออกกําลังกายโดยลําพังคนเดียว  3.81 .92 
4 การมาพบแพทยตามนัด ทําใหทานเสียรายไดจากการหยุดงาน 2.94 .80 
5 ทานมีความยุงยากในการหาซ้ือรองเทาท่ีเหมาะสม ในการ 3.82 .94 
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ปองกันการเกิดแผลท่ีเทา 

   
  จาก ตาราง 10 กลุมตัวอยางมีการรับรู อุปสรรคของการดูแล ตนเอง  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ขอ 5 ทานมีความยุงยากในการหาซ้ือรองเทาท่ีเหมาะสม ในการปองกันการเกิดแผลท่ีเทา  เฉลี่ย 3.82 
ต่ําสุด คือ ขอ 4 การมาพบแพทยตามนัด ทําใหทานเสียรายไดจากการหยุดงาน เฉลี่ย 2.94 
 
ตาราง 11  จํานวนและรอยละ ระดบัการรบัรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง (n = 285) 
 

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

  
48 
196 
41 

16.84 
68.77 
14.39 

  
  จากตาราง  11 ระดับการรับรูอุปสรรคของการดูแล ตนเอง กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับ
การรับรูระดับสูง รอยละ 14.39 ระดับปานกลาง รอยละ 68.77 และระดับต่ํา รอยละ 16.84  
 
 
 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเอ้ือ 
 
  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเอ้ือ ของผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน  285 คน 
จําแนกตามปจจัยเอ้ือ รวม 2 ดาน  ไดแก  ดาน การเขาถึงบริการดานสุขภาพ และ ดานการเขาถึง
แหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ดังนี้  
  4.3.1  ดานการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเขาถึงบริการดานสุขภาพ (n = 285) 
 

ขอ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ X S.D. 
1 การมีสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายของผูปวย  

 เบาหวาน ทําใหทานไมตองกังวลกับคายา จึงเขารับการตรวจตามนัด 
3.86 .92 

2 การมีสถานพยาบาลท่ีใกลบาน ทําใหทานสามารถเขาการตรวจ 
ตามนัดได 

3.98 .97 

3 การมีบุคคลในครอบครัวผูดูแลคอยตักเตือนอยูเสมอ ทําใหทานไดรับ
การตรวจตามนัด  

3.97 .94 

4 การติดตามผูปวยตามนัดของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ชวยใหทานไดรับ 3.87 .93 
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การตรวจตามนัด  
5 การท่ีทานสามารถติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขไดสะดวก  

จึงชวยใหทานไดรับการตรวจตามนัด  
3.95 .98 

 
 จากตาราง 12 กลุมตัวอยางมีการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 

การมีสถานพยาบาลท่ีใกลบาน ทําใหทานสามารถเขาการตรวจตามนัดได เฉลี่ย 3.98 ต่ําสุด คือ ขอ 1 
การมีสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายของผูปวยเบาหวาน ทําใหทาน ไมตองกังวลกับ
คายา จึงเขารับการตรวจตามนัด เฉลี่ย 3.86 

 
 
 
 
 

ตาราง 13  จํานวนและรอยละ ระดับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ (n = 285) 
 

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

 
60 
202 
23 

21.05 
70.88 
 8.07 

   
  จากตาราง 13 ระดับ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับมาก 
รอยละ 8.07 ระดับปานกลาง รอยละ 70.88 และระดับนอย รอยละ 21.05 
  
   4.3.2 ดานการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ 
  
ตาราง 14  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ (n = 285) 
 

ขอ การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ X S.D. 
1 ในชุมชนท่ีทานอาศัยอยู มีสถานท่ีใหออกกําลังกายเพียงพอ 3.84 .93 
2 ในชุมชนของทาน มีชมรมผูปวยโรคเบาหวานใหเขารวม

กิจกรรมดานสุขภาพ 
3.82 .95 

3 ในชุมชนของทาน มีขอตกลงหรือนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวของ
กับการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  

3.93 .91 

4 ในชุมชนของทานมี อสม. ติดตามการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน 

3.93 .92 

5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีเอกสารแนะนํา 3.88 .94 
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เรื่องการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยโรคเบาหวานไวเผยแพร 

     
   จากตาราง 14 กลุมตัวอยางมีการเขาถึงบริการ แหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดมี 2 ขอ คือ ขอ 3 ในชุมชนของทาน มีขอตกลงหรือนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน เฉลี่ย 3.93 และ ขอ 4 ในชุมชนของทานมี  อสม.ติดตามการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  เฉลี่ย 3.93 ต่ําสุด คือ  ขอ 2 ในชุมชนของทาน มีชมรมผูปวย
โรคเบาหวานใหเขารวมกิจกรรมดานสุขภาพ เฉลี่ย 3.82 
ตาราง 15  จํานวนและรอยละ ระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ (n = 285) 

 

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

 
 45 
200 
 40 

15.79 
70.18 
14.03 

   
   จากตาราง 15 ระดับการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับมาก 
รอยละ 14.03 ระดบัปานกลาง รอยละ 70.18 และระดับนอย รอยละ 15.79  
 

4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเสริม 
 
    ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัย เสริมข องผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน  285 คน
จําแนกตามปจจัยเสริม รวม 2 ดาน  ไดแก  ดานการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  และ
ดานการไดรับการกระตุนจากสมาชิกในครอบครัว ดังนี้ 
   4.4.1  ดานการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 

 
ตาราง 16  คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข (n = 285) 
 

ขอ การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข X S.D. 
1 การรับรูถึงอาการ สภาพการปวยจากโรคเบาหวาน 2.89 .97 
2 การควบคุมการกินอาหาร 2.93 .95 
3 การออกกําลังกาย 2.78 .96 
4 การใชยา 2.88 .90 
5 การปองกันโรคแทรกซอน  2.90 .94 
6 การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 2.89 .93 
7 กระตุนการออกกําลังกายการท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 3.02 .96 
8 เตือนกินยาเบาหวานตามเวลา 3.05 .99 
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9 ไปไดรับยาเบาหวานตามแพทยนัด 2.94 .91 
10 การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล 2.93 .92 

 จากตาราง 16 กลุมตัวอยาง ไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ขอ 8 เตือนกินยาเบาหวานตามเวลาเฉลี่ย 3.05 ต่ําสุด คือ ขอ 3 การออกกําลังกาย เฉลี่ย 2.78  
 
ตาราง 17  จํานวนและรอยละ ระดับการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข (n = 285) 
 

ระดับการการไดรับคําแนะนํา 
จากบุคลากรสาธารณสุข 

 จํานวน รอยละ 

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

 
123 
108 
 54 

43.16 
37.89 
18.95 

    
   จากตาราง  17 ระดับการ ไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  กลุมตัวอยางสวน ใหญ
มีระดับดี รอยละ 43.16 ระดับปานกลาง รอยละ 37.89 และระดับต่ํา รอยละ 18.95  
     
   4.4.2 ดานการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว 
 
ตาราง 18  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  
              (n = 285) 
 

ขอ   การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว X S.D. 
1 การรับรูถึงอาการ สภาพการปวยจากโรคเบาหวาน 3.00 .86 
2 การควบคุมการกินอาหาร 2.99 .88 
3 การออกกําลังกาย 2.96 .89 
4 การใชยา 2.99 .92 
5 การปองกันโรคแทรกซอน  3.01 .88 
6 การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 3.01 .90 
7 กระตุนการออกกําลังกายการท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 3.09 .78 
8  เตือนกินยาเบาหวานตามเวลา 3.00 .89 
9  ไปไดรับยาเบาหวานตามแพทยนัด 3.11 .86 
10  การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล 3.12 .87 

   จากตาราง 18 การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  ขอท่ีมีคาเฉลี่ย สูงสุดคือ 
ขอ 10 การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล เฉลี่ย 3.12 ต่ําสุด คือ ขอ 3 การออกกําลังกาย 2.96 
 
ตาราง 19  จํานวนและรอยละ ระดับการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว (n = 285) 
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ระดับการการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว จํานวน รอยละ 
ดี (31-40 คะแนน) 
ปานกลาง (20-30 คะแนน)  
ต่ํา (10-19 คะแนน) 

136 
102 
 47 

47.72 
35.79 
16.49 

   
   จากตาราง 19 ระดับการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครวั กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระดับดี รอยละ 47.72 ระดบัปานกลาง รอยละ 35.79 และระดับต่ํา รอยละ 16.49 
 

4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
 
   ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม สุขภาพผูปวยเบาหวาน รวม 4 ดาน ไดแก ดานการควบคุม
อาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษา และดานการปองกันภาวะแทรกซอนของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยาง จํานวน 285 คน ดังนี้ 
    4.5 .1 พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
 
ตาราง 20  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน (n = 285) 
 

พฤติกรรมผูปวยเบาหวาน X S.D. 
ดานการควบคุมอาหาร 
1. ทานรับประทานอาหารในแตละวันครบ 3 ม้ือ/ตรงตอเวลา .88 .33 
2. ทานรับประทานผักใบเขียวตางๆ เชน คะนา ผักกาด ผักบุง .92 .28 
3. ทานหลีกเลี่ยงท่ีจะรับประทานอาหารท่ีมีไขมันมาก .95 .21 
4. ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็มจัด .93 .25 
5. ทานรับประทานผลไม เชน กลวยมะละกอ สม ฝรั่ง โดยจํากัดจํานวน .85 .36 

 
ตาราง 20  (ตอ) 
 

พฤติกรรมผูปวยเบาหวาน X S.D. 
ดานการออกกําลังกาย 
6. ทานออกกําลังกายแตละครั้งทําติดตอกันอยางนอย 30 นาที เชน  
    การเดินเร็ว การปนจักรยาน การปลูกตนไม 

.83 .38 

7. ทานออกกําลังกายโดยมีระยะอบอุนรางกาย/ระยะการออกกําลังกาย/  
    ระยะผอนคลาย 

.83 .38 

8. ทานออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้ง/ไมหักโหมจนเกินไป .82 .38 
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9. ทานสํารวจเทากอน/หลัง ออกกําลังกาย เพ่ือดูรอยถลอก หรือรอยช้ํา 
    บวมท่ีเทา 

.85 .36 

10. ทานบันทึกน้ําหนักตัวทุกครั้งหลังการออกกําลังกาย .77 .42 
ดานการรักษา 
11. ทานรับประทานยาตามคําแนะนําของแพทย .85 .40 
12. ทานเพ่ิมหรือลดขนาดยาดวยตนเอง .83 .38 
13. ทานฉีดยา/รับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลา .84 .37 
14. ทานใชยาตม/ยาสมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวาน .97 .16 
15. ทานสังเกตอาการแพยา ภายหลังการรับประทานยา .91 .29 
ดานการปองกันภาวะแทรกซอน 
16. ทานตรวจสุขภาพฟน/ชองปากทุกเดือน .84 .37 
17. ทานพักผอนนอนหลับอยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง .98 .16 
18. เม่ือทานมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน หนามืด ตัวสั่นคลายจะเปนลม  
     ทานแกไขดวยการอมทอฟฟ 

.91 .29 

19. ทานไปตรวจเช็คตากับจักษุแพทยเฉพาะเม่ือคุณมีปญหาเก่ียวกับ  
     ตาเทานั้น 

.97 .16 

20. ขณะอาบน้ําทานทําความสะอาดบริเวณซอกขาหนีบ รักแร และ 
     ขอพับตางๆ เปนพิเศษ 

.91 .29 

   
   
   

  จากตาราง 20 กลุมตัวอยาง มีพฤติกรรม สุขภาพ  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 17 ทาน
พักผอนนอนหลบัอยางนอยวนัละ 6-8 ชั่วโมง เฉลี่ย .98 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 10 ทาน
บันทึกน้ําหนักตัวทุกครั้งหลังการออกกําลังกาย เฉลี่ย .77 
     
  4.5.2 พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน จําแนกรายดาน 
 
ตาราง 21  จํานวนและรอยละ พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ดานการควบคุมอาหาร (n = 285) 
 

ระดับดานการควบคุมอาหาร  จํานวน รอยละ 
ต่ํา (7-14 คะแนน)  
ปานกลาง (15-21 คะแนน)    
ดี (22-48 คะแนน)  

 
 69 
208 
 8 

24.21 
72.99 
 2.80 
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  จากตาราง 21 พฤติกรรมสุขภาพดานการควบคุมอาหาร กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
การควบคุมอาหาร  มีระดับ ดี รอยละ 2.80 ระดบัปานกลาง รอยละ 72.99 และระดับต่ํา  รอยละ 
24.21 
 
ตาราง 22  จํานวนและรอยละ พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ดานการออกกําลังกาย (n = 285) 
 

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

 
 48 
199 
 38 

16.84 
69.83 
13.33 

   
  จากตาราง 22 พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวานดานการออกกําลังกาย กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย ระดับสูง รอยละ 13.33 ระดบัปานกลาง รอยละ 69.83 และ ระดับต่ํา 
รอยละ 16.84  
 
 
 
ตาราง 23  จํานวนและรอยละพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ดานการรักษา (n = 285) 
 

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

 
 30 
113 
142 

10.53 
39.65 
49.82 

  
 จากตาราง 23 พฤติกรรมสุขภาพ ดานการรักษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม ระดับสูง 

รอยละ 49.82 ระดบัปานกลาง รอยละ 39.65 และระดับต่ํา รอยละ 10.53 
 

ตาราง 24  จํานวนและรอยละพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวานดานการปองกันภาวะแทรกซอน  
              (n = 285)  
 

ระดับดานการปองกันภาวะแทรกซอน  จํานวน รอยละ 

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

 
 49 
138 
 98 

17.19 
48.42 
34.39 
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  จาก ตาราง  24 พฤติกรรม สุขภาพ ดานการ ปองกันภาวะแทรกซอน  กลุมตัวอยาง สวนใหญ
มีพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอน ระดับสูง รอยละ 34.39 ระดับปานกลาง  รอยละ 48.42 และ
ระดับต่ํา รอยละ 17.19 
    
  4.5.3 จํานวนและรอยละระดับพฤติกรรมสุขภาพ 
 
ตาราง 25  จํานวนและรอยละระดับพฤติกรรมสุขภาพตน (n = 285) 
 

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

 
 50 
101 
134 

17.54 
35.44 
47.02 

  จาก ตาราง  25 พฤติกรรมสุขภาพ ของกลุมตัวอยาง  สวนใหญมี พฤติกรรมสุขภาพ ระดับสูง 
รอยละ 47.02 ระดบัปานกลาง รอยละ 35.44 และระดับต่ํารอยละ 17.54 
 

4.6 ผลความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
 
ตาราง 26  ความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน (n = 285) 

 

 
ปจจัยดานชีวสังคม 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง  
2χ  

 
p-value ปานกลางและต่ํา สูง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ       
  ชาย 26 33.33  52 66.67 .198 .290 
  หญิง 68 32.85  139 67.15   
อายุ       
  69 ป หรือนอยกวา  79 44.63 98 55.37 1.982 .094 
  70 ปข้ึนไป 32 29.63 76 70.37   
สถานภาพสมรส       
  โสด 9 32.14 19 67.86 .005 .653 
  คู/หมาย/หยา/แยกระดับ
การศึกษา 
  มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 
  มัธยมศึกษาข้ึนไป 
อาชีพ 
  เกษตรกรรม 

82 
 

63 
26 
 

65 

31.91 
 

33.69 
26.54 

 
43.62 

175 
 

124 
72 
 

84 

68.09 
 

66.31 
73.46 

 
56.38 

 
 

.102 
 
 

.028 

 
 

.325 
 
 

.382 
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  อ่ืนๆ 39 28.68 97 71.32   
รายได       
  3,000 บาท หรือต่ํากวา 49 31.22 108 68.78 .004 .496 
  มากกวา 3,000 บาท 41 32.04  87 67.96   

 
 

ตาราง 26  (ตอ)  

 

ปจจัยดานชีวสังคม 

พฤติกรรมสุขภาพ 
 

2χ  

 

p-value 
ปานกลางและต่ํา สูง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน       

  10 ป หรือนอยกวา 42 28.97  103 71.03 .013 .483 

  มากกวา 10 ป 48 34.29  92 65.71   

*p-value <.05 

 

 จากตาราง 26 พบวา ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ระยะเวลาปวยเปนโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 

 

4.7 ผลของความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสุขภาพ
ผูปวยเบาหวาน 
  

ตาราง 27  ความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 

 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ความรูเก่ียวกับโรคฯ          

2. การรับรูโอกาสเสี่ยง -.029         

3. การรับรูความรุนแรง -.038 .208*        

4. การรับรูประโยชน -.023 -.079 .021       

5. การรับรูอุปสรรค -.071 .047 .218* .099      

6. การเขาถึงบริการสุขภาพ 

7. การเขาถึงแหลงทรัพยากร 

   ดานสุขภาพ 

.016 

-.031 

.214* 

.366* 

.442* 

.392* 

-.008 

.030 

.269* 

.263* 

 

372* 

   

8. การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร -.080 .261* .368* .059 .243* 296* .299*   
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   สาธารณสุข 

9. การไดรับการกระตุนฯ จากบุคคล 

     ในครอบครัว 

-.016 -.079 -.018 .052 .069 -.105 -.155* .092  

10. พฤติกรรมสุขภาพ -.039 .072 .258* -.076 .052 160* -.023 .322*  .153* 

*p-value <.05 
  จากตาราง 27 พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ ผูปวยเบาหวาน
มากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 ไดแก ปจจัยเสริมท่ีเก่ียวกับการไดรับคําแนะนํา จาก
บุคลากรสาธารณสุข ( r = .322) รองลงมาเปนปจจัยนําท่ีเก่ียวกับ การรับรูความรุนแรงของ ผูปวย
เบาหวาน (r = .258) ปจจัยเอ้ือในท่ีเก่ียวกับ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ ( r = .160) และปจจัยเสริม
ท่ีเก่ียวกับการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว ( r = .153) ตามลําดับ  สวนปจจัย ท่ีมี
ไมความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ผูปวยเบาหวาน ไดแก  ปจจัยนําท่ีเก่ียวกับความรูเก่ียวกับ
โรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนของ
การดูแลตนเอง การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง และปจจัยเอ้ือท่ีเก่ียวกับการเขาถึงแหลงทรัพยากร
ดานสุขภาพ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ํา
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน งานวิจัยโดยใชระเบียบวิธี วิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือศึกษ าพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวา น และ ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพผูปว ยเบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 การวิจัย ครั้งนี้ประชากรท่ีศึกษาไดแก ผูปวยเบาหวาน  ท่ีมีระดับน้ําตาลใน เลือด ไมเกิน 
180 mg/dl และไมมีภาวะแทรกซอน ท่ีเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบเจาะจง  จํานวน 285 คน 
โดยเก็บตัวอยางในวันท่ี 4-31 มกราคม พ.ศ. 2557 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบ สอบถาม ประกอบดวย 5 สวน คือ  สวนท่ี 1 
เปนแบบสอบถามขอมูลปจจัยดานชีวสังคม  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม วัดปจจัยนําท่ีเก่ียวของ กับ
พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน คือ ความรูโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
จากโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  และ
การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามวัดปจจัยเอ้ือ  ท่ีเก่ียวกับการเขาถึง
บริการดานสุขภาพ และการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามวัดปจจยัเสริม 
เก่ียวกับ การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิก
ในครอบครัว และสวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
 การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 5 สวน คือ สวนท่ี 1 วิเคราะหขอมูล ปจจัยดานชีวสังคม 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาท่ีปวย
เปนโรคเบาหวาน  สวนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลปจจัย นําประกอบดวย ความรูเก่ียวกับโรคเ บาหวาน 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
การรับรูประโยชนของการดแูลตนเอง การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง  สวนท่ี 3 วิเคราะหขอมูล
ปจจัยปจจัยเอ้ือประกอบดวย การเขาถึงบริการดานสุขภาพ การเขาถึงแหลงทรัพยากรดา นสุขภาพ 
สวนท่ี 4 วิเคราะหขอมูลปจจัยปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข 
การไดรับการกระตุน เตือนจากสมาชิกในครอบครัว  สวนท่ี 5 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสุขภาพผูปวย
เบาหวาน สวนท่ี 6 วิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพ
ผูปวยเบาหวาน และ สวนท่ี 7 วิเคราะหขอมูล หาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และ
ปจจัยเสรมิกับพฤตกิรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ผูวิจัยไดดําเนินการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การวิจัยตามหัวขอดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
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   5.1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน  
   1) พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน จําแนกรายขอ กลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 17 ทานพักผอนนอนหลับอยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง เฉลี่ย .98 ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 10 ทานบันทึกน้ําหนักตัวทุกครั้งหลังการออกกําลังกาย เฉลี่ย .77 
   2) พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน จําแนกรายดาน  4 ดาน ประกอบด วย 
ดานการควบคุมอาหาร กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการควบคุมอาหาร  มีระดับดี รอยละ 2.80 
ระดับปานกลาง รอยละ 72.99 และระดับต่ํา รอยละ 24.21 ดานการออกกําลังกาย กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีพฤติกรรมสุขภาพ  ระดับสูง รอยละ 13.33 ระดับปานกลาง รอยละ 69.83 และระดับต่ํา รอย ละ 
16.84 ดานการรักษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพดานการรักษา ระดับสูง รอยละ 49.82 
ระดับปานกลาง รอยละ 39.65 และระดับต่ํา  รอยละ 10.53 ดานการปองกันภาวะแทรกซ อน 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพดานปองกันภาวะแทรกซอน ระดับสูง รอยละ 34.39 ระดับ
ปานกลาง รอยละ 48.42 และระดับต่ํา รอยละ 17.19 
   3) พฤติกรรมสุขภาพ ผูปวยเบาหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภา พ 
ระดับสูง รอยละ 47.02 ระดับปานกลาง รอยละ 35.44 และระดับต่ํารอยละ 17.54 
   5.1.2 ผลการศึกษา ปจจัยดานชีวสังคม และความสัมพันธกับ พฤติกรรมสุ ขภาพผูปวย
เบาหวาน 
   1) ขอมูลดานชีวสังคมของผูปวยเบาหวานท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ หญิง 
รอยละ 72.6 อายุ 50-59 ป รอยละ 36.8 สถานภาพหมาย /หยา/แยก รอยละ 45.6 ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา รอยละ 40.7 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 52.3 รายไดตอเดือน  3,000 บาทข้ึนไป รอยละ 
44.9 ระยะเวลาปวย 11 ปข้ึนไป รอยละ 49.1 
   2) ความสัมพันธของปจจัยดานชีว สังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูปวยเบาหวาน 

 
  5.1.3 ผลการศึกษาปจจัยนําและความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
   1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูสูง รอยละ 72.00 
ความรูปานกลาง รอยละ 16.00 และความรูต่ํา รอยละ 12.00 และจากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา 
ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
   2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงสูง รอยละ 50.53 ระดับปานกลาง รอยละ 39.64 และระดับต่ํา รอยละ 
9.83 และจากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน    
   3) การรับรู ความรุนแรงของโรคเบ าหวาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ การรับรู
ความรุนแรงระดับสูง รอยละ 44.91 ปานกลาง รอยละ 41.40 และระดับต่ํา รอยละ 13.69 และ
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จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธ ทางบวกกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .278) 
   4) การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการ รับรู
ระดับสูง รอยละ 48.42 ระดับปานกลาง รอยละ 39.30 และระดับต่ํา รอยละ 12.28 และ
จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
   5) การรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรูระดับสูง 
รอยละ 14.39 ระดับปานกลาง รอยละ 68.77 และระดับต่ํา รอย ละ 16.84 และจากการทดสอบ
สมมุติฐานพบวา การรับรูอุปสรรคของการการดูแลตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม สุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน 
   5.1.4 ผลการศึกษาปจจัยเอ้ือและความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
   1) การเขาถึงบริการดานสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเขาถึงในระดับมาก 
รอยละ 8.07 ระดับปานกลาง รอยละ 70.88 และระดับ นอย รอยละ 21.05 และจากการทดสอบ
สมมุติฐานพบวา การเขาถึงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .163)  
  2) การเขาถึงแหลงทรัพยากร ดานสุขภาพ  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเขาถึง
แหลงทรัพยากรดานสุขภาพในระดับมาก รอยละ 14.03 ระดับปานกลาง รอยละ 70.18 และระดับนอย 
รอยละ 15.79 และจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภ าพ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
  
 
 5.1.5 ผลการศึกษาปจจัยเสริมและความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
  1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร สาธารณสุข กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ การ
ไดรับคําแนะนํา ดี รอยละ 43.16 ระดับ ปานกลาง  รอยละ 37.89 และระดับต่ํา  รอยละ 18.95 
และ จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .376) 
  2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
การไดรับการกระตุนเตือนดี รอยละ 47.72 ระดบัปานกลาง รอยละ 35.79 และระดับต่ํา รอยละ 16.49 
และจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .152) 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การอภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขอมูลท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 5.2.1 พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
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 พฤติกรรมสุขภาพของผูปวย เบาหวาน สวนใหญมีระดับพฤติกรรม สุขภาพ ระดับสูง
สอดคลองกับ  ชยณัฐ กรมลี  (2554, หนา 67-68) ศึกษาเรื่อง การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พบวา พฤติกรรมและสุขภาพของผูปวย เบาหวานอยูใน
ระดับสูง ไมสอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวานอยูในระดับปานกลาง 
และไมสอดคลองกั บ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา ( 2555, หนา 134-136) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพระดับปานกลาง 

 5.2.2 ความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน  
 ความสัมพันธของ ปจจัยดานชีวสังคม  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา 
อาชีพ รายได และระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวานกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย เบาหวาน  
อธิบายไดดังนี้  
  1) เพศ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง ผูปวยเบาหวาน สอดคลอง กับ
เสาวนีย โคตรดก  (2552, หนา 125-126) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของ
ผูปวยเบาหวานท่ีมาบริการรับการรักษาในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
พบวา เพศไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ของผูปวยเบาหวาน และ สอดคลองกับ ก าญจนา 
บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูปวยเบาหวาน 
ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพตนของผูปวยเบาหวาน 
  2) อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ของผูปวยเบาหวาน  ซ่ึงสอดคลองกับ
เสาวนีย โคตรดก (2552 , หนา 125-126) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเด ช พบวา อายุไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  และ
สอดคลองกับกาญจนา บริสุทธิ์ (2553 , หนา 97-98) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม การดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมือง ทาเรือพระแทน 
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา อายุไมมี ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของ ผูปวย
เบาหวาน  
  3) สถานภาพสมรส  ไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ของผูปวยเบาหว าน 
ซ่ึงสอดคลองกั บเสาวนีย  โคตรดก ( 2552, หนา 125-126) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนก ผูปวยนอก
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย
เบาหวาน สอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา  สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม สุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับ  ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา ( 2555, หนา 138) ศึกษา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

69 

เรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบรกิาร
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
  4) ระดับการศึกษา  ไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ของ ผูปวยเบ าหวาน 
ซ่ึงสอดคลองกับ  เสาวนีย โคตรดก (2552 , หนา 125-126) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวย นอก
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย
เบาหวาน สอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 97-98) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน  และสอดคลองกับ  ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555 , หนา 138 -139) ศึกษา เรื่อง 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
  5) อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ซ่ึงสอดคลองกับ
เสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 125-126) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ 
(2553, หนา 97-98) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาห วาน 
ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับ  
ศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา ( 2555, หนา  139) ศึกษา เรื่อง  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปว ยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
จังหวัดอุบลราชธานี พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 

6) รายได ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ซ่ึงสอดคลองกับ
เสาวนีย โคตรดก ( 2552, หนา 125-126) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวานท่ีมาบริการรับการรักษาในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับ กาญจนา บริสทุธิ์ 
(2553, หนา 97-98) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย เบาหวาน 
ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวา รายไดไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  และสอดคลองกับ  ศิริวรรณ 
อินทรวิเชียรคชา ( 2555, หนา 139-140) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จั งหวัด
อุบลราชธานี พบวารายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
  7) ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ของ
ผูปวยเบาหวาน ซ่ึงไมสอดคลองกับ  เสาวนีย โคตรดก (2552 , หนา 125-126)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมี
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ผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานท่ีมาบริการรับการรักษาในหองอายุรกรรม แผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสุขภาพตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แตสอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ 
(2553, หนา 97-98) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบา หวาน 
ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวา ระยะเวลาการเจ็บปวยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
  5.2.3 ความสัมพันธของปจจัยนํากับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน  
 ความสัมพันธของปจจัย นําไดแก ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  การรับรูประโยชนของ
การดูแลสุขภาพตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการ ดูแลตนเอง กับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย
เบาหวาน อธิบายไดดังนี้  
  1) ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 98) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับ ศิริวรรณ 
อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 142) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี 
จากการศึกษาพบวา ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน   
  2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน การศึกษาครั้งนี้ ไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
เสาวนีย โคตรดก ( 2552, หนา 129) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมสขุภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ไมสอดคลองกับ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 99-100) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา  การรับรู โอกาส
เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน และไมสอดคลองกับ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555 , หนา 142-143) ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน  ท่ีมารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
  3) การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 128-129) ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษา ในหองอายุรกรรม 
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แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา  การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหว าน 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม สุขภาพของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับ การศึกษาของ
กาญจนา บริสุทธิ์ ( 2553, หนา 99) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน      
  4) การรับรูประโยชนของการดูแลสุขภาพ ตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555 , หนา 144) 
ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาห วาน 
ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา การรับรูประโยชนของ
การดูแลสุขภาพตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ เสาวนีย โคตรดก ( 2552, หนา 129-130) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับการรักษาในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก  
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา  การรับรูประโยชนของการดูแลสุขภาพตนเอง มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
  5) การรับรูอุปสรรคของการ ดูแลตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม สุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 144-145) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา การรับรูอุปสรรคของการการดูแลตนเอง 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของ ผูปวยเบาหวาน และไมสอดคลอง กับ กาญจนา  บริสุทธิ์ 
(2553 , หนา 100 ) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบ าหวาน 
ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวาการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตัวเองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
  5.2.4 ความสัมพันธของปจจัยเอ้ือกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน  
 ความสัมพันธของปจจัย เอ้ือ ท่ีเก่ียวกับ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  และ การเขาถึง
แหลงทรัพยากรดานสุขภาพ กับพฤติกรรมสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน อธิบายไดดังนี้ 
  1) การเขาถึงบริการดาน สุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553, หนา 101-102) ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับการศึกษาของ 
ศิริวรรณ อินทรวิเชยีรคชา ( 2555, หนา 145-146) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
อุบลราชธานี พบวา การเขาถึงแหลงบริการดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูปวยเบาหวาน 
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  2) การเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน ไมสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา บริสุทธิ์ (2553 , หนา 101-102) ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ
และแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และ
ไมสอดคลองกับ การศึกษาของ ศิริวรรณ อินทร วิเชียรคชา ( 2555, หนา 146-147) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริก าร
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวาการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
 5.2.5 ความสัมพันธของปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน  
 ความสัมพันธของปจจัยเสริม ไดแก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรบั
การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัวกับพฤติกรรมสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน  อธิบายได
ดังนี้ 
  1) การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
สุขภาพ ของผูปวยเบาหวาน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  เสาวนีย โคตรดก ( 2552, หนา  132) 
ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการ รับการรักษา 
ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  การศึกษาครั้งนี้ พบวา การไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และการไดรับคําแนะนําจาก บุคลากรทางการแพทย 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม สุขภาพของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับการศึกษา ของ 
ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา (2555, หนา 147) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
อุบลราชธานี  พบวาการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข และการไดรับการกระตุนเตือนจาก
สมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  
  2) การไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ ทางบวกกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนีย โคตรดก (2552, หนา 132) 
ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมาบริการรับ การรักษา 
ในหองอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว และการไดรับคําแนะนําจากบุคคลากรทางการแพทย มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับการศึกษาของ  ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา 
(2555, หนา 148) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองของผูปวย
เบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา การไดรับ
การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม สุขภาพของผูปวย
เบาหวาน  
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
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  5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช  
  จาก การศึกษา พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ํา เปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขอเสนอแนะดังนี้ 
   1) จากผลการศึกษาพบวา ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับสูง จึงควรสงเสรมิ
ใหผูปวยคงไวซ่ึงการ มีพฤติกรรม การสุขภาพอยางตอเนื่อง ดวยการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ตามปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
ท้ัง 3 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยนําท่ีเก่ียวกับการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน ปจจัยเอ้ือท่ีเก่ียวกับ
การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  และปจจัยเสริมท่ีเก่ียวกับ การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข
และการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  
   2) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยนําท่ีเก่ียวกับ การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ดังนั้นจึงควรสงเสริมการจัดกิจกรรม
ใหผูปวยเบาหวานไดรับรูความรุนแรงจากโรคเบาหวานดวยการเปดโอกาสใหผูปวยเบาหวานแลกเปลีย่น
ประสบการณจรงิ กับตนแบบผูปวย เบาหวาน ท่ีมีภาวะแทรกซอน เชน แผลเรื้อรัง ท่ีเทา ถูกตัดเทา 
ท่ีสมัครใจเลาความทุกขทรมานท่ีไดรับจากความพิการท่ีเปนอยู  
   3) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยเอ้ือคือ ท่ีเก่ียวกับ การเขาถึงบริการดานสุ ขภาพ 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ดังนั้นควรสงเสริมใหมีการจัดบริการ
การตรวจรักษาผูปวย ท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผลการรักษา ใหมากยิ่งข้ึน 
  4) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยเสริม  ไดแก การไดรับคําแนะนําจากบุคลากร
สาธารณสุข และการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิก ในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน มากท่ีสุด  ดังนั้นควร สงเสริมใหท้ัง ผูปวย และผูดูแลผูปวย เขารับ 
คําแนะนําจาก บุคลากรสาธารณสุข  เปนการเปด โอกาสให ผูดูแลผูปวยไดมีความรูเก่ียวกับ การดูแล
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน เพ่ิมข้ึน สงผลใหเกิดความม่ันใจและ ดูแลผูปวยเบาหวาน ไหมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตองมากข้ึน 
  5) จากผลการศึกษาพบวา ขอคําถามความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ท่ีตอบผิดมากท่ีสุด
3 ขอ คือ 1) การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ชวยใหการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดดี  2) ผูปวยเบาหวานสามารถรับประทานผักใบเขียว เชน คะนา ผักบุง ไดไมจํากัด
จํานวน และ 3) ผูปวยมีอาการหิว ไมมีแรง ใจสั่น มึนงงคลายจะเปนลมควรดื่มน้ําหวานหรืออมทอฟฟ  
ตามลําดับ ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขควรใหความสําคัญกับการใหความรูกับผูปวยเบาหวานเก่ียวกับ
การควบคุมระดับน้ําตาล และการเตรียมตัวสําหรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ใหมากยิ่งข้ึน 
  6) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีมีพฤติกรรม
สุขภาพ ต่ําสุด ไดแก การบันทึกน้ําหนักตัวทุกครั้งหลังการออกกําลังกาย  และ การออกกําลังกาย
สัปดาหละ 3 ครั้ง/ไมหักโหมจนเกินไป ดังนั้นบุคลากรสาธารณสขุควรใหความสําคัญการดูแลพฤติกรรม
การสุขภาพของผูปวยเบาหวานในเรื่องการจด บันทึกน้ําหนักตัวหลังการออกกําลังกาย และ ความรู
เรื่องการออกกําลังกายท่ีถูกตองเหมาะสมใหมากยิ่งข้ึน 

5.3.2 ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

74 

  จาก การศึกษาพฤติกรรม สุขภาพ ผูปวยเบาหวาน  ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขอเสนอแนะ คือควรมีการศึกษาถึงปจจัยในบริบทเชิงสังคม วัฒนธรรม ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน โดยศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกสําหรับเปนแนวทาง
ในสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมผูปวยเบาหวานตอไป 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 
ในการตรวจสอบแบบสอบถาม 

 
1. ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี  
2. นางสาวสุนันทา ชนะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุข 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
3. แพทยหญิงชมาพร ไกยชน นายแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว  
4. นายมนชัย โซะเฮง นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นางสุนีย มะเล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่องพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ตําบลบึงน้ํารักษ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
 
สวนท่ี 1 ปจจัยดานชีวสังคม 
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย () ลงในชองวางหนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทาน 

1. เพศ 
   ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
   50-59 ป    60-69 ป 

  70-79 ป    80 ปข้ึนไป 
3. สถานภาพสมรส 
   โสด    คู 

  หมาย/อยา/แยก 
4. ระดับการศึกษา 
   ไมไดเรียน    ประถม 
   มัธยม    อนุปริญญา, ปวส. 

  ปริญญาตรีข้ึนไป   
5. อาชีพ 

  เกษตรกรรม     รับจางท่ัวไป 
  ลูกจางเอกชลหรือรัฐบาล   รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
  คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 

6. รายไดตอเดือน 
  ต่ํากวา 999 บาท    1,000-1,999 บาท 
  2,000-2,999 บาท    3,000 บาทข้ึนไป 

7. ระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน 
  0-5 ป 
  6-10 ป 
  11 ปข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 ปจจัยความรูเรื่องเบาหวาน 
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย () ลงในชองวางหนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทาน 
 

รายการ ใช ไมใช 
1. โรคเบาหวานเปนโรคท่ีรางกายมีน้ําตาลในเลือดสูงเกินกวาปกติ   
2. การหมดสติจากน้ําตาลในเลือดสูงหรือต่ํา ไมใชภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน   
3. ผูปวยเบาหวานท่ีมีน้ําตาลในเลือดต่ํา จะมีอาการเหง่ือออกมาก ใจสั่น คลายจะเปนลม   
4. อาการของโรคเบาหวานท่ีพบบอย ไดแก ปสสาวะบอย ดื่มน้ํามาก หิวบอย กินจุ ผอมลง   
5. สาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากกรรมพันธุเพียงอยางเดียว   
6. ผูปวยมีอาการหิว ไมมีแรง ใจสั่น มึนงงคลายจะเปนลมควรดื่มน้ําหวานหรืออมทอฟฟ   
7. ผูปวยเบาหวานสามารถรับประทานผักใบเขียว เชน คะนา ผักบุง ไดไมจํากัดจํานวน   
8. ผูปวยเบาหวานสามารถรับประทานเนื้อสัตวไมติดมัน ถ่ัวเหลือง ไข ไดโดยไมจํากัดจํานวน   
9. ผูปวยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีรสเค็ม   
10. การรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินอยางเครงครัดทําใหโรคเบาหวานหายขาด   
11. การรักษาโรคเบาหวานดวยยารับประทานและอินซูลิน ผูปวยไมจําเปนตองทราบชื่อ 
     การออกฤทธิ์ หรือผลขางเคียงของยา 

  

12. ผูปวยเบาหวานสามารถตัดสินใจหยุดยาเองเม่ือรูสึกวามีอาการดีข้ึน   
13. การออกกําลังกายทําใหรางกายใชน้ําตาลในเลือดไดมากข้ึนทําใหระดับน้ําตาลไมสูงมากเกินไป    
14. การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ชวยใหการควบคุมระดับน้ําตาล 
     ในเลือดไดดี 

  

15. เม่ือรูสึกเหนื่อยหอบ เจ็บหนาอก เวียนศีรษะ ควรหยุดออกกําลังกายทันที   
16. การออกกําลังกายควรใชระยะเวลาอยางนอยครั้งละประมาณ 20 นาที   
17. การใสรองเทาท่ีนิ่ม พอดีเทา ชวยใหการไหลเวียนของเลือดบริเวณเทาดี   
18. ผูปวยเบาหวานควรงดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล   
19. ผูปวยเบาหวานควรไปรับการตรวจสุขภาพชองปากและฟนทุก 6 เดือน   
20. ผูปวยเบาหวาน ตองรีบไปพบแพทย หากมีอาการคลื่นไส อาเจียน และตามัว   
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สวนท่ี 3 ปจจัยการรับรู 
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย () ลงในชองวางหนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทาน 
 

ปจจัยการรบัรู 
ระดบัการรับรู 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
โรคเบาหวาน 

 

1. การทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดอาจเปนลมหมดสติได      
2. การเปนโรคเบาหวาน มีโอกาสเกิดแผลท่ีเทาไดงายกวา 
    บุคคลท่ัวไป 

     

3. การเปนโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดตาพรามัวหรือ 
    เปนตอกระจกไดมากกวาคนท่ัวไป 

     

4. การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงตอหัวใจขาดเลือด/ 
    อัมพฤกษ 

     

5. การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานหากไมออกกําลังกาย จะควบคุม 
    ระดับน้ําตาลในเลือดไดยาก ทําใหเกิดโรคแทรกซอนไดงาย 

     

ดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน  
6. การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานแลวมีน้ําตาลในเลือดสูงนานๆ 
    มีโอกาสถูกตัดขา 

     

7. ถาควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได อาจทําใหพิการ 
   เปนอัมพาตถึงตายได 

     

8. การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานถามีแผลจะหายยากและมีโอกาส 
   ลุกลามมากข้ึน 

     

9. การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานหากมีภาวะน้ําตาลสูงมาก  
    จะมีอาการหายใจหอบลึก คลื่นไสอาเจียน หมดสติและ 
    เสียชีวิตได 

     

10. การท่ีปวยเปนโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
     ไมได อาจทําใหตาบอดได 
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สวนท่ี 3 ปจจัยการรบัรู (ตอ) 
 

ปจจัยการรับรู 
ระดบัการรับรู 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานการรับรูประโยชนของการดูแลตนเอง  
11. การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะชวยลดระดับน้ําตาล 
     ในเลือดและปองกันโรคแทรกซอน 

     

12. ไมควรงดอาหารม้ือหนึ่งม้ือใดเพราะจะทําใหน้ําตาลในเลือด 
     ต่ําเปนอันตรายตอชีวิตได 

     

13. การหลีกเลี่ยงขนมหวาน น้ําหวาน น้ําอัดลม ชวยใหผูปวย 
     เบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 

     

14. การกินยาลดระดับน้ําตาลในเลือดตามแพทยสั่ง  
     ชวยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน 

     

15. การรักษาเทาใหสะอาดและซอกนิ้วเทาใหแหง ไมอับชื้น  
     ชวยปองกันการเกิดแผลท่ีปลายเทาได 

     

ดานการรับรูอุปสรรคของการดูแลตนเอง  
16. การรับประทานอาหารอาหารนอกบาน หรืองานเลี้ยง ทําให 
     ทานไมสามารถควบคุมอาหารได 

     

17. การประกอบอาชีพ ทําใหทานไมมีเวลาออกกําลังกาย      
18. ทานเบื่อท่ีตองออกกําลังกายโดยลําพังคนเดียว      
19. การมาพบแพทยตามนัด ทําใหทานเสียรายไดจาก 
     การหยุดงาน 

     

20. ทานมีความยุงยากในการหาซ้ือรองเทาท่ีเหมาะสม  
     ในการปองกันการเกิดแผลท่ีเทา 
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สวนท่ี 4 ขอมูลดานปจจัยเอ้ือ 
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย () ลงในชองวางหนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทาน 
 

ปจจัยการรบัรู 
ระดบัการรับรู 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานการเขาถึงบริการดานสุขภาพ  
1. การมีสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายของ 
    ผูปวยเบาหวาน ทําใหทานไมตองกังวลกับคายา จึงเขารับ 
    การตรวจตามนัด 

     

2. การมีสถานพยาบาลท่ีใกลบาน ทําใหทานสามารถ 
    เขาการตรวจตามนัดได 

     

3. การมีบุคคลในครอบครัวผูดูแลคอยตักเตือนอยูเสมอ ทําให 
    ทานไดรับการตรวจตามนัด 

     

4. การติดตามผูปวยตามนัดของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ชวยให 
    ทานไดรับการตรวจตามนัด 

     

5. การท่ีทานสามารถติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
    ไดสะดวก จึงชวยใหทานไดรับการตรวจตามนัด 

     

ดานการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ  
6. ในชุมชนท่ีทานอาศัยอยู มีสถานท่ีใหออกกําลังกายเพียงพอ      
7. ในชุมชนของทาน มีชมรมผูปวยโรคเบาหวานใหเขารวม 
    กิจกรรมดานสุขภาพ 

     

8. ในชุมชนของทาน มีขอตกลงหรือนโยบายสาธารณะ 
    ท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน 

     

9. ในชุมชนของทานมี อสม. ติดตามการดูแลสุขภาพตนเองของ   
    ผูปวยเบาหวาน 

     

10. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีเอกสารแนะนําเรื่อง 
     การปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยโรคเบาหวานไวเผยแพร 
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สวนท่ี 5 ขอมูลดานปจจัยเสริม 
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย () ลงในชองวางหนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทาน 
 

ปจจัยการรบัรู 
ระดบัการรับรู 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานการไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข  
1. การรับรูถึงอาการ สภาพการปวยจากโรคเบาหวาน      
2. การควบคุมการกินอาหาร      
3. การออกกําลังกาย      
4. การใชยา      
5. การปองกันโรคแทรกซอน      
6. การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน      
7. กระตุนการออกกําลังกายการท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน      
8. เตือนกินยาเบาหวานตามเวลา      
9. ไปไดรับยาเบาหวานตามแพทยนัด      
10. การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล      
ดานการไดรับการกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว  
11. การรับรูถึงอาการ สภาพการปวยจากโรคเบาหวาน      
12. การควบคุมการกินอาหาร      
13. การออกกําลังกาย      
14. การใชยา      
15. การปองกันโรคแทรกซอน      
16. การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน      
17. กระตุนการออกกําลังกายการท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน      
18. เตือนกินยาเบาหวานตามเวลา      
19. ไปไดรับยาเบาหวานตามแพทยนัด      
20. การดูแลเทาไมใหเกิดบาดแผล      
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สวนท่ี 6 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย () ลงในชองวางหนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทาน 
 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

ระดับการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ
เปน

ประจาํ 

ปฏิบัติ
บอย 
ครั้ง 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย 

ดานการควบคุมอาหาร  
1. ทานรับประทานอาหารในแตละวันครบ 3 ม้ือ/ตรงตอเวลา      
2. ทานรับประทานผักใบเขียวตางๆ เชน คะนา ผักกาด ผักบุง      
3. ทานหลีกเลี่ยงท่ีจะรับประทานอาหารท่ีมีไขมันมาก      
4. ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็มจัด      
5. ทานรับประทานผลไมเชน กลวยมะละกอ สม ฝรั่ง  
    โดยจํากัดจํานวน 

     

ดานการออกกําลังกาย  
6. ทานออกกําลังกายแตละครั้งทําติดตอกันอยางนอย 30 นาที  
    เชน การเดินเร็ว การปนจักรยาน การปลูกตนไม 

     

7. ทานออกกําลังกายโดยมีระยะอบอุนรางกาย/ระยะ 
    การออกกําลังกาย/ระยะผอนคลาย 

     

8. ทานออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้ง/ไมหักโหมจนเกินไป      
9. ทานสํารวจเทากอน/หลัง ออกกําลังกาย เพ่ือดูรอยถลอก  
    หรือรอยช้ําบวมท่ีเทา 

     

10. ทานบันทึกน้ําหนักตัวทุกครั้งหลังการออกกําลังกาย      
ดานการใชยา  
11. ทานรับประทานยาตามคําแนะนําของแพทย      
12. ทานเพ่ิมหรือลดขนาดยาดวยตนเอง      
13. ทานฉีดยา/รับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลา      
14. ทานใชยาตม/ยาสมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวาน      
15. ทานสังเกตอาการแพยา ภายหลังการรับประทานยา      
ดานการดูและสุขภาพ  
16. ทานตรวจสุขภาพฟน/ชองปากทุกเดือน      
17. ทานพักผอนนอนหลับอยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง      
18. เม่ือทานมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน หนามืด ตัวสั่น 
     คลายจะเปนลม ทานแกไขดวยการอมทอฟฟ 
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19. ทานไปตรวจเช็คตากับจักษุแพทยเฉพาะเม่ือคุณมีปญหา 
     เก่ียวกับตาเทานั้น 

     

20. ขณะอาบน้ําทานทําความสะอาดบริเวณซอกขาหนีบ  
     รักแร และขอพับตางๆ เปนพิเศษ 
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