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ปัจจัยที่มีความสัมพนัธก์ับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอนิซูลนิที่ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดไมด่ี  

ในคลนิิกเบาหวาน โรงพยาบาลหนองคาย   

Factors Associated with Self-Care of Non-Insulin Diabetes Patients with Poor Blood Sugar Control In a diabetes clinic 

Nongkhai  Hospital 

       นางสาวดวงตา  ณ หนองคาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

       นางบปุผา   อาศรยัราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

      บทคดัยอ่ 
หลกัส าคญัของการดแูลรกัษาผูป่้วยเบาหวานคือการควบคมุน า้ตาลในเลอืดใหใ้กลเ้คียงกบัระดบัปกติใหม้ากที่สดุอยู่

ตลอดเวลา เพื่อปอ้งกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นตอ่อวยัวะตา่งๆ โดยสิง่ที่ส  าคญัทีต่อ้งท าควบคูก่บัการรกัษาคือการปฏิบตัิตวัของผูป่้วย 

โดยสถิติโรงพยาบาลหนองคายมจี านวนผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิ (ผูป่้วยเบาหวานชนิดที่2:T2DM) ที่มารบับรกิารในปี 

2560-2562 จ ำนวน 24,890 ครั้ง/ปี, 23,537 ครั้ง/ปี และ 30,611 ครั้ง/ปี ซึง่เป็นล าดบัท่ี 1 ใน 10 ล าดบัโรคผูป่้วยนอก  พบวา่

ผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคมุน า้ตาลในเลอืดไดด้ีเพียงรอ้ยละ 19.40 ซึง่ไมผ่า่นเกณฑต์ามตวัชีว้ดัของกระทรวงสาธารณสขุที่ตอ้งมากกวา่

หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 40 ดงันัน้การคน้หาสาเหตทุี่ท  าใหผู้ป่้วยคมุระดบัน า้ตาลไมไ่ดจ้ึงเป็นสิง่ที่จ าเป็นและมีความส าคญั   การวจิยัครัง้นี ้

เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ ศกึษาสถานการณก์ารดแูลตนเอง และ ศกึษาปัจจยัที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการดแูลตนเองในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยไดศ้กึษาในผูป่้วยเบาหวานท่ีมารบับรกิารท่ีคลนิกิ

เบาหวานโรงพยาบาลหนองคายที่ควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ีในระหวา่งในเดือนกนัยายนถงึธนัวาคม 2563  กลุม่ตวัอยา่งคือ

ผูป่้วย T2DMที่ HbA1C > 7% ที่ไมม่ีโรครว่ม และ T2DM ที ่HbA1c > 8%กรณีมีโรครว่ม  จ านวน 337 ราย  เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช้

แบบสอบถาม  

ผลการศกึษาพบวา่  ผูป่้วยเบาหวานมคีวามรูเ้รือ่งโรคเบาหวานอยูใ่นระดบัดี รอ้ยละ 63.2   มีการดแูลตนเองในภาพรวมทกุ

ดา้นอยูใ่นระดบัดเีพียงรอ้ยละ 43.0  ระดบัการดแูลตนเองดีมากทีส่ดุคือดา้นการออกก าลงักายรอ้ยละ 60.8 มีระดบัการดแูลตนเองไมด่ี

ที่สดุคือ ดา้นการดแูลตนเองดา้นจิตใจอารมณ ์คิดเป็นรอ้ยละ  67.1   ความรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวานมีความสมัพนัธใ์นเสน้เชิงทางบวก

การดแูลสขุภาพทั่วไป และการดแูลสขุภาพอนามยัของเทา้และการปอ้งกนัการเกิดบาดแผลอยา่งมนียัส  าคญัทางสถิติที่ 0.01  โดยมคีา่

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ(์ r ) เทา่กบั 0.326 และ 0.318 ตามล าดบั  ระยะเวลาในการรกัษาเบาหวานมคีวามสมัพนัธใ์นเชิงทางลบกับ

พฤติกรรมการดแูลสขุภาพทั่วไป การดแูลสขุภาพอนามยัของเทา้และการปอ้งกนัการเกิดบาดแผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05     

โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ(์ r ) เทา่กบั 0.142 และ 0.128   

สรุปผลการศกึษาในครัง้นีค้ือผูป่้วยมกีารปฏิบตัิตวัที่ถกูตอ้งเพียงรอ้ยละ 43.0 และแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาพฤติกรรมสขุภาพ

ดา้นตา่ง ๆ  คือการท่ีผูป่้วยไมส่ามารถบรหิารจดัการความเครยีดได ้ ไมส่ามารถงดหรอืลดการรบัประทานอาหารบางชนิด  และการใชย้า

ที่ยงัไมถ่กูตอ้งเหมาะสม จึงสง่ผลตอ่การควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืด ซึง่ผลการวิจยันีส้ามารถเป็นขอ้มลูพืน้ฐานเพือ่ออกแบบกิจกรรม

ในการวิจยัเชิงทดลองเพื่อสง่เสรมิการปฏิบตัิพฤติกรรมสขุภาพใหม้ีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาและความพรอ้มของแตล่ะ

บคุคล หากแกไ้ขไดต้รงตามปัญหาที่แทจ้รงิอาจท าใหค้วบคมุเบาหวานตามเปา้หมายไดด้ียิ่งขึน้ 

ค าส าคัญ  การดแูลตนเอง,ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิท่ีควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ี 



3 
 

 

Abstract 

The main principles of caring for diabetic patients.   The  practice is to control blood sugar as close to normal as 

possible at all times. To prevent complications to various organs. The important thing that must be done in conjunction 

with the treatment is the patient's behavior.  statistics at Nong Khai Hospital had the number of non-insulin-dependent 

diabetes patients. (Type 2 Diabetes Patients: T2DM) who received services in 2017-2019 24,890 times/year, 23,537 

times/year and 30,611 times/year, which was ranked as 1 in 10 outpatient disease sequences. It was found that only 19.40 

percent of diabetic patients had good blood sugar control, which did not meet the criteria of the Ministry of Public Health's 

indicators that had to be greater than or equal to 40 percent. Therefore, finding the reasons why patients are unable to 

control their glucose levels is necessary and important.This research is a descriptive  research  to  find out the factors 

associated with self-care  behaviour  and the self-care situation of non-insulin dependent diabetic patients with poor 

glycemic control in the diabetes clinic, Nongkhai Hospital. The sample subjects were diabetic patients with poor glycemic 

control, namely those with diabetes without co-disease with the last HbA1C value are greater than 7% and the diabetic 

patients with the co-disease with the last HbA1C more than 8% of the 337 cases  were conducted during September - 

December 2020 using student-generated interviews based on relevant document reviews and research.  

The results revealed that when classifying the sample according to the knowledge criteria of diabetes. Knowledge 

is good, 63.2 percent. The overall level of self-care in all aspects was at a good level, only 43.0%. The level of self-care 

was the best at 60.8%. The level of self-care was not the best. Mental and emotional self-care accounted for 67.1  percent 

.  Knowledge of diabetes is positively correlated with general health care. and foot health care and wound prevention were 

statistically significant at 0.01 with correlation coefficients (r) of 0.326 and 0.318, respectively. Duration of diabetes 

treatment was negatively correlated with general health care behaviors. Foot hygiene and wound prevention were 

statistically significant at 0.05 with correlation coefficients (r) of 0.142 and 0.128.  

In conclusion, the results of this study showed that only 43.0% of patients had correct behavior and demonstrated 

a variety of behavioral health problems, namely the patient's inability to manage stress. unable to abstain or reduce eating 

certain foods and the use of inappropriate drugs thus affecting the control of blood sugar levels. The results of this research 

can be used as the basis for designing experimental research activities to promote health behavior practices that are 

appropriate for the problems and readiness of each individual. If corrected according to the actual problem, it may lead 

to better targeted diabetes control. 

 

Key word :  Self-Care , Non-Insulin Diabetes Patients with Poor Blood Sugar Control 
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บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รงั จดัเป็นโรคที่ไมต่ิดตอ่ที่พบบอ่ย จากขอ้มลูจากสมาพนัธเ์บาหวานนานาชาติ 1(IDF: International 
Diabetes Federation) ในปี พ.ศ. 2560 มีการประเมินวา่มีผูป่้วยเบาหวาน รวม 425 ลา้นรายทั่วโลก และคาดการณว์า่ในปี พ.ศ. 2588 
จะมีผูป่้วยเบาหวานจ านวน 629 ลา้นรายทั่วโลก2 ปัจจบุนัประชากรไทยวยัผูใ้หญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถงึ 4.8 ลา้นคน และมีแนวโนม้
เพิ่มขึน้เรือ่ยๆ อีกทัง้การควบคมุเบาหวานและภาวะรว่มอื่นๆ ในประเทศไทยยงัไมบ่รรลตุามเปา้หมาย จงึเป็นเรือ่งที่นา่วิตกกงัวลและ
ตอ้งการรณรงคส์รา้งการรบัรูเ้ก่ียวกบัเบาหวานในหลากหลายมิต ิ เนื่องจากเบาหวานเป็นสาเหตหุลกัที่ก่อใหเ้กิดโรคอื่นๆ ในกลุม่โรค 
NCDs อีกมากมาย อาทิ โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคความดนัโลหิตสงู และโรคไต ฯลฯ และก่อใหเ้กิดการสญูเสยีคา่ใชจ้า่ยใน
การรกัษาดา้นสาธารณสขุของประเทศไทยมลูคา่มหาศาล เฉพาะเบาหวานเพยีงโรคเดียวท าใหส้ญูเสยีคา่ใชจ้่ายในการรกัษาเฉลีย่สงู
ถึง 47,596 ลา้นบาทตอ่ปี ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) ปี พ.ศ.2561 ไดแ้สดงถงึเปา้หมายในการควบคมุการดแูล
ตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่2 ในกลุม่อายตุัง้แต ่35 ปีขึน้ไปท่ีเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลตา่งๆ  โดยมีการตรวจเช็คระดบัคา่น า้ตาล
สะสม (HbA1c) เฉลีย่ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดผูป่้วยเบาหวานควรจะคา่นอ้ยกวา่ 7 mg% (หรอื HbA1c < 7%) แตผ่ล
ปรากฏวา่ผูป่้วยที่สามารถควบคมุใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่ก าหนด มเีพียง 36.5% โดยจากขอ้มลูประเมินไดว้า่ผูป่้วยเบาหวานสว่นใหญ่ ยงัไม่
สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการกิน รวมถงึปรบัการใชชี้วติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และมกัเกิดภาวะแทรกซอ้นเมื่ออายเุพิ่มขึน้  
ท าใหอ้ตัราการเสยีชีวิตจากโรคเบาหวานในเมืองไทยมีมากถงึ 200 รายตอ่วนั  

คลนิิกเบาหวาน โรงพยาบาลหนองคาย เปิดใหบ้รกิาร ทกุวนัองัคาร-พฤหสับดี   เวลา 08.00 – 12.00 น. (ยกเวน้วนัหยดุนกัขตั
ฤกษ)์ จากสถิติ ผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิไมพ่ึง่อินซูลนิ (ผูป่้วยเบาหวานชนิดที2่:T2DM)  เป็นโรคที่มารบับรกิารเป็นล าดบัท่ี 1 ใน 10 
ล าดบัโรคผูป่้วยนอก ตัง้แตปี่ 2560-2562 จ านวน 24,890 ครัง้/ปี, 23,537 ครัง้/ปี และ 30,611 ครัง้/ปี คิดเป็นรอ้ยละ 5.89, 5.06 และ 
6.60 ตามล าดบั และจ านวนนีม้ผีูป่้วยเบาหวานชนิดที่ 2 มารบัการรกัษาที่คลนิิกเบาหวาน โรงพยาบาลหนองคายในปี 2560-2562  
จ านวน 11,311, 10,805 และ 11,002 ครัง้/ปี     และพบวา่ผูป่้วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีต่อ้งนอนรกัษาในโรงพยาบาลในปี 2561 อยูใ่น
ล าดบัท่ี 10 จ านวน 515 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 1.65 และในปี 2562 อยูใ่นล าดบัท่ี 7 จ านวน 545 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 1.79 ในนีม้ีภาวะ 
Hypoglycemia ปี 2560-2562 รอ้ยละ 1.1,1.2 และ 1.05 ตามล าดบั และภาวะ Hyperglycemia รอ้ยละ 5.04,4.06 และ 4.26
ตามล าดบั  อตัราการขาดนดัอยูท่ี่ รอ้ยละ 9 พบภาวะแทรกซอ้นตอ่อวยัวะตา่งๆ ไดแ้ก่ ไตเสือ่มรายใหม ่ ปี 2560-2562 รอ้ยละ 
19.80,17.01 และ 26.60 ตามล าดบั   ซึง่หลกัส าคญัของการดแูลรกัษาผูป่้วยเบาหวาน คือการควบคมุน า้ตาลในเลอืดใหใ้กลเ้คยีงกบั
ระดบัปกตใิหม้ากที่สดุอยูต่ลอดเวลาและถงึแมว้า่คลนิกิเบาหวานโรงพยาบาลหนองคาย ไดจ้ดักิจกรรมตา่งๆเพือ่เสรมิสรา้งความรู ้
ทกัษะ และสรา้งความตระหนกัในการดแูลสขุภาพในผูป่้วยกลุม่โรคเบาหวาน ก็ยงัพบวา่ผูป่้วยมีสภาวะที่ควบคมุน า้ตาลไมไ่ดเ้ป็นอตัรา
ที่คอ่นขา้งสงู  โดยในปี 2560-2562 พบผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคมุน า้ตาลในเลอืดไดด้ีเพยีงรอ้ยละ24.33,15.54 และ 19.40ตามล าดบั 3  
ซึง่ไมผ่า่นเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสขุทีต่อ้งมากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 40  

จากเหตผุลที่จ าเป็นดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้ิจยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัการดแูลตนเองของผูป่้วย

โรคเบาหวานท่ีควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ีของผูป่้วยเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิ คลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลหนองคาย โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  เพื่อเป็นประโยชนใ์นการน าขอ้มลูที่ไดม้าวางแผนปรบักลยทุธใ์นการใหบ้รกิาร 

เก่ียวกบัการสง่เสรมิใหม้กีารดแูลตนเองเพื่อควบคุมระดบัน า้ตาลในเลอืดและปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ในผูป่้วย

โรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิไดค้รอบคลมุและตรงกบัประเด็นปัญหาของกลุม่เปา้หมายมากขึน้   

 

 



5 
 
วัตถุประสงคห์ลัก 

เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ีความสมัพนัธก์บัดแูลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิท่ีควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ี 

คลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลหนองคาย 
วัตถุประสงคร์อง 

เพื่อศกึษาสถานการณก์ารดแูลตนเองของผูป่้วย โรคเบาหวานท่ีควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ีของผูป่้วยเบาหวานชนดิไม่

พึง่อินซูลนิ คลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลหนองคาย 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

1. แนวคิดเก่ียวกบัโรคเบาหวาน  : ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิ (ผูป่้วยเบาหวานชนดิที่2:T2DM)  
หมายถึง ผูป่้วยที่ไดร้บัการวินจิฉยัจากแพทยว์า่เป็นโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิ ใชว้ิธีตรวจคา่ระดบัน า้ตาลในเลอืดโดยมีระดบั

น า้ตาลในเลอืดขณะอดอาหารอยา่งนอ้ย 8 ชั่วโมงกวา่หรอืเทา่กบั 126 มิลลกิรมัตอ่เดซิลติร  มีการประเมินการควบคมุระดบัน า้ตาลใน

เลอืดของผูป่้วยโดยประเมินจากระดบัระดบัคา่น า้ตาลสะสม (HbA1C) เดือน 4  

T2DM ที่มีโรครว่มและไมม่ีโรค  HbA1C < 7 %  แสดงวา่ควบคมุระดบัน า้ตาลอยูใ่นระดบัดี 

T2DM ที่ไมม่ีโรครว่ม   HbA1C > 7%  แสดงวา่ควบคมุระดบัน า้ตาลอยูใ่นระดบัไมด่ี 

T2DM ที่มีโรครว่ม    HbA1c > 8 % แสดงวา่ควบคมุระดบัน า้ตาลอยูใ่นระดบัไมด่ี 

2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน   หมายถึง   การปฏิบตัิตวัในดา้นการควบคมุ 
อาหารตามหลกัโภชนาการส าหรบัผูป่้วยเบาหวาน  การออกก าลงักาย การรบัประทานยา การดแูลสขุภาพอนามยัของเทา้ การปอ้งกนั

การเกิดบาดแผล และการดแูลดา้นจิตใจ ซึง่สง่ผลตอ่ระดบัน า้ตาลในเลอืด 

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่

พึ่งอนิซูลินทีค่วบคุมระดับน ้าตาลไม่ดี ในดา้น 

-การควบคมุอาหาร 

-การออกก าลงักาย  

-การรบัประทานยา 

-การดแูลสขุภาพทั่วไป  

-การดแูลสขุภาพอนามยัของเทา้และการปอ้งกนั

การเกิดบาดแผล  

-การดแูลดา้นจิตใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยร่วม 

ปัจจัยด้านบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ 

-ระดบัการศกึษา  

-อาชีพ  

-รายได ้ 

-สถานภาพสมรส   

-ความรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวาน   

-การมาตรวจตามนดั 

ปัจจัยด้านโรค 

-โรครว่ม 

-ระยะเวลาการรกัษาโรคเบาหวาน  
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             3. การสนบัสนนุทางสงัคม หมายถงึ การไดร้บัความรูเ้รือ่งโรคเบาหวานและการควบคมุโรคดา้นอาหารตามหลกั

โภชนาการส าหรบัผูป่้วยเบาหวาน  การออกก าลงักาย การรบัประทานยา การดแูลสขุภาพอนามยัของเทา้ การปอ้งกนัการเกิดบาดแผล 

และการดแูลดา้นจิตใจ จากเจา้หนา้ที่สาธารณสขุ อสม. แผน่พบั สือ่โทรทศัน ์

      4. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง   
กสุมุา กงัหล ี5  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล ความรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวาน การสนบัสนนุทางสงัคม 

และพฤติกรรมการดแูลสขุภาพกบัการควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดของผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที่ 2 พบวา่ ผูเ้ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มี
ความรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวานอยูใ่นระดบัต ่า (รอ้ยละ 75.32) การสนบัสนนุทางสงัคมและพฤติกรรมการดแูลสขุภาพอยูใ่นระดบัสงู (รอ้ย
ละ 66.03 และ 96 15 ตามล าดบั)   เพศ อาย ุและระยะเวลาการเกิดโรคมีความสมัพนัธก์บัการควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ .001 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยัคือ การพฒันารูปแบบการดแูลผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที่ 2 ตอ้ง
ค านงึถึงปัจจยัดา้นเพศ อาย ุ และระยะเวลาการเป็นโรค โดยเนน้ความเป็นปัจเจกบคุคลของผูป่้วย เพื่อตอบสนองความตอ้งการอยา่ง
เหมาะสม 

จรยิา นพเคราะห ์6 ไดศ้กึษาความรอบรูด้า้นสขุภาพ    การจดัการตนเอง    และความสมัพนัธร์ะหวา่งความรอบรู ้

ดา้นสขุภาพและการจดัการตนเองในผูส้งูอายทุี่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คลนิิกโรคเรือ้รงัโรงพยาบาลโพนทะเล จงัหวดัพิจิตร จ านวน 

88 ราย ผลการวจิยัพบวา่ ความรอบรูด้า้นสขุภาพและการจดัการตนเองในผูส้งูอายทุี่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยูใ่นระดบัสงู ความ

รอบรูด้า้นสขุภาพมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการจดัการตนเองในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ผลการวิจยั

ครัง้นี ้ เป็นประโยชนส์  าหรบับคุลากรทางสขุภาพ ในการสง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพและการจดัการตนเองใหก้บัผูส้งูอายทุี่เป็น

โรคเบาหวานชนิดที่ 2  

ระเบียบวิธีวิจัย    

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  

ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ีที่มีระดบัน า้ตาลสะสมในเลอืด HbA1C 

ครัง้สดุทา้ยมากกวา่รอ้ยละ 7 หรอืผูป่้วยเบาหวานท่ีมีโรครว่มทีม่คีา่ระดบัน า้ตาลในเลอืด HbA1C ครัง้สดุทา้ยมากกวา่รอ้ยละ 8 ใน

คลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2562  ค านวณกลุม่ตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม G*Powerก าหนดคา่อิทธิพลขนาด

กลาง (Effect Size)=0.25 คา่ความคลาดเคลือ่น (Alpha) เทา่กบั 0.05 และคา่ Power เทา่กบั 0.95 ไดจ้ านวนกลุม่ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 

305 คน    ด าเนินการสมัภาษณใ์นวนัท่ีมารบับรกิารในคลนิิกเบาหวานในเดือนกนัยายน – ธนัวาคม  2563 รวมเป็นจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง

ทัง้หมดในการวิจยัครัง้นี ้337 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    ประกอบดว้ย 
แบบสมัภาษณท์ี่ผูศ้กึษาสรา้งขึน้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคล  

ส่วนที่ 2 แบบสมัภาษณค์วามรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวาน ประกอบดว้ยความรูท้ั่วไป ความรูด้า้นพฤติกรรม ความรูด้า้นการ

รบัประทานอาหาร และความรูด้า้นภาวะแทรกซอ้น มีลกัษณะ แบบเลอืกค าตอบ (multiple choice) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้ 
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ตอบถกู 81 – 100%  หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัดี  

ตอบถกู 51 – 80%  หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ตอบถกู 0 - 50%    หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนที่ 3 แบบสมัภาษณก์ารดแูลตนเองหมวดอาหารและโภชนาการ หมวดการออกก าลงักาย  หมวดการรบัประทานยา 

หมวดการดแูลสขุภาพทั่วไป หมวดอนามยัของเทา้และปอ้งกนัการเกิดบาดแผล  และหมวดการดแูลดา้นจิตใจ  น าเสนอในภาพรวมโดย

การค านวณคะแนนรวมของทกุขอ้จ าแนกเป็น 2 ระดบั คือระดบัดี และไมด่ี โดยใชค้า่เฉลีย่ผูเ้ป็นเกณฑชี์ว้ดั ดงันี ้

ผูท้ี่มีระดบัการดแูลตนเองตนเองดี คือ ผูท้ี่ไดค้ะแนนมากกวา่หรอืเทา่กบัคา่เฉลีย่  

ผูท้ี่มีระดบัการดแูลตนเองตนเองไมด่ี  คือ ผูท้ี่ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่คา่เฉลีย่  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
หาความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) โดยผา่น ผูท้รงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นการแพทย ์

ดา้นโภชนาการ และดา้นการพยาบาลเป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้ง และไดป้รบัปรุงแกไ้ขตามที่ผูท้รงคณุวฒุิแนะน า  จากนัน้
น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิจ านวน 30 รายที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง ที่คลนิิกผูป่้วยเบาหวาน 
โรงพยาบาลหนองคาย แลว้น ามาวเิคราะหห์าความเช่ือมั่นของแบบสมัภาษณ(์Reliability)  ไดค้า่สมัประสทิธ์ิแอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s  Alpha Coefficient)  ความเทีย่งเทา่กบั 0.83 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  เตรยีมความพรอ้มก่อนการเก็บขอ้มลูผูช้่วยวิจยัโดยชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ เทคนคิและขัน้ตอนในการใชเ้ครือ่งมือและการ

สมัภาษณ ์วิธีการจดบนัทกึขอ้มลู และด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มลูระหวา่งเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2563  โดยการสมัภาษณก์ลุม่

ตวัอยา่งจ านวน 337 ราย   

การพิทกัษส์ทิธิกลุ่มตวัอยา่ง 
 การศกึษาครัง้นีไ้ดด้  าเนินการพิทกัษ์สทิธิกลุม่ตวัอยา่งโดยการน าโครงรา่งการวิจยั เสนอตอ่คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 
โรงพยาบาลหนองคาย   หลงัไดร้บัการอนมุตัิ ผูศ้กึษาเริม่ท าการเก็บขอ้มลูโดย  เขา้พบและแนะน าตวักบัผูเ้ขา้รว่มศกึษา อธิบาย
วตัถปุระสงคข์องการศกึษาพรอ้มทัง้ชีแ้จงใหท้ราบถงึสทิธิของกลุม่ตวัอยา่งในการตอบรบัหรอืปฏิเสธการเขา้รว่มการศกึษาครัง้นีโ้ดยจะ
ไมม่ีผลตอ่การบรกิารพยาบาลหรอืการรกัษาที่ไดร้บั กลุม่ตวัอยา่งสามารถถอนตวัไดต้ลอดเวลา โดยไมม่ีผลกระทบใดๆ ขอ้มลูที่ไดจ้ะ
ถกูเก็บเป็นความลบั และน าเสนอในภาพรวมของการศกึษาและน ามาใชป้ระโยชนท์างวิชาการเทา่นัน้ ไมม่ีการเผยแพรใ่หเ้กิดผล
เสยีหายใดๆแก่ผูใ้หข้อ้มลู เมื่อกลุม่ตวัอยา่งลงนามยินยอมเขา้รว่มการศกึษาจึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การวิเคราะหข์้อมูล   

1. ขอ้มลูคณุลกัษณะของประชากร ปัจจยัรว่มวเิคราะหด์ว้ยสถิตเิชิงพรรณนา  
2. หาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัรว่ม(Modifying Factor) ตอ่พฤติกรรมการดแูลตนเองและสภาวะสขุภาพของกลุม่

ตวัอยา่งโดยใช ้สถิติสมัประสทิธิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson, s Product Moment Correlation Coefficient)  
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง ผูป่้วยเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิท่ีควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ี  
คลนิิกเบาหวาน โรงพยาบาลหนองคาย 
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ตารางที่  1 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง (N = 337  ) 

ลักษณะที่ศึกษา จ านวน(ร้อยละ) 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง  

 
138 (40.9) 
199 (59.1) 

อาย ุ
 21-40ปี 
41-60 ปี 
61-80 ปี 
มากกวา่ 80 ปีขึน้ไป 

 
20 (5.9) 
178 (52.8) 
125 (37.1) 
14 (4.2) 

สถานภาพสมรส 
 โสด 
 คู ่
 หมา้ย หยา่ แยก 

 
29(8.6) 
255(75.7) 
53(15.7) 

ศาสนา 
 พทุธ 

 
337(100.0) 

ระดับการศึกษา 
  ชัน้ประถมศกึษา 
 ชัน้มธัยมศกึษา 
 ประกาศนียบตัร 
 ปรญิญาตร ี
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 
231(68.5) 
44(13.0) 
16(3.5) 
43(12.7) 
3(6.9) 

อาชีพ 
 เกษตรกรรม 
 คา้ขาย 
 พอ่บา้น-แมบ่า้น 
 รบัจา้ง 
 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

 
79(23.4) 
26(7.7) 
120(35.6) 
53(15.7) 
59(17.5) 

รายได้ต่อเดือน 
 นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 
 1001-5000 บาท 
 5,001-10,000 บาท 
 10,000-15,000 บาท 
 15,001-20,000 บาท 
 มากกวา่ 20,000 บาท 

 
85 (25.3) 
119(35.3) 
66(19.6) 
19(5.6) 
24(7.1) 
24(7.1) 
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ตารางที1่ (ต่อ) จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง (N = 337  ) 

ลักษณะที่ศึกษา จ านวน(ร้อยละ) 
หลักประกันสุขภาพในการรักษาพยาบาล 
 บตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 
 ประกนัสงัคม 
 สวสัดิการขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
 จ่ายเอง 

 
229(67.9) 
31(9.2) 
66(19.6) 
11(3.3) 

ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน 
 < 5 ปี 
 5-10 ปี 
 11-15 ปี 
 >15 ปี 

 
103(30.5) 
119(35.3) 
72(21.3) 
43(12.9) 

โรคร่วม 
 ไมม่ี 
 ความดนัโลหิตสงู 
 ไขมนัในเลอืดสงู 

 
39(11.5) 
167(49.5) 
131(39.0) 

ชนิดของยาที่ใช้รักษาเบาหวาน 
 แบบกิน 
 แบบฉีด 
 แบบกิน+แบบฉีด 

 
258(76.6) 
12(3.6) 
67(19.9) 

ความถีใ่นการมาตรวจตามนัด 
 สม ่าเสมอ 
 ไมส่ม ่าเสมอ 

 
326(96.7) 
11(3.3) 

แหล่งความรู้ในการดูแลตนเอง 
 แพทย ์
 พยาบาล 
 นกัศกึษาแพทย ์
 นกัโภชนาการ 
 วิทย/ุโทรทศัน ์
 หนงัสอื/เอกสาร/แผน่พบั 
 ญาติพี่นอ้ง/เพื่อน 

 
318(94.3) 
156(46.4) 
8(2.4) 
42(12.5) 
13(3.9) 
11(3.3) 
19(5.7) 
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ตารางที1่ (ต่อ) จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง (N = 337  ) 

ลักษณะที่ศึกษา จ านวน(ร้อยละ) 
ผู้ดูแลหลกั 
 สามี/ภรรยา 
 บตุร 
 ญาต ิ
 ไมม่ี 

 
152(45.1) 
123(36.5) 
14(4.2) 
48(14.2) 

จากตารางที่ 1   พบวา่กลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษาจ านวน  337 ราย สว่นใหญ่เพศหญิง รอ้ยละ 59.1 มีอาย4ุ1-60 ปีมากที่สดุ รอ้ย
ละ 52.8 อายเุฉลีย่ 55.6 ปี มีสถานภาพสมรสคูร่อ้ยละ 75.7  และกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดนบัถือศาสนาพทุธ มีการศกึษาระดบั
ประถมศกึษามากที่สดุ รอ้ยละ 68.5 รองลงมาคือระดบัชัน้มธัยมศกึษารอ้ยละ 13.0 ไมไ่ดท้ างานคือเป็นพอ่บา้นแมบ่า้นมากที่สดุ รอ้ย
ละ 35.6 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรมรอ้ยละ 23.4 โดยมีรายได ้1,001-5,000 บาท รอ้ยละ 35.3 ใชห้ลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ใน
การรกัษาพยาบาลมากที่สดุรอ้ยละ 67.9 ระยะเวลาการเป็นเบาหวานอยูใ่นชว่ง 5-10 ปีมากที่สดุ รอ้ยสะ 35.3 เฉลีย่ 7 ปี    โรคประจ าตวั
ที่เป็นรว่ม คือ โรคความดนัโลหิตสงู รอ้ยละ  49.5  และไขมนัในเลอืดสงู รอ้ยละ 11.5  ไดร้บัการรกัษาแบบกินอย่างเดียวมากที่สดุ รอ้ย
ละ 76.6  ความถ่ีในการมาตรวจตามนดัมาสม ่าเสมอ รอ้ยละ 96.7 แหลง่ความรูใ้นการดแูลตนเองไดร้บัจากแพทยม์ากที่สดุ รอ้ยละ 
94.3 รองลงมาคือพยาบาลรอ้ยละ 46.4 มีผูด้แูลหลกัคอืสามี/ภรรยา รอ้ยละ45.1 (ตารางที่ 1) 

2. ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน   
ตารางที่ 2 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามความรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวาน  (N = 337  ) 

ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ค าตอบ 
 ตอบถกู  

จ านวน(ร้อยละ) 
ตอบไม่ถกู 

จ านวน(ร้อยละ) 
1.โรคเบาหวานเป็นโรคที่ถา่ยทอดทางกรรมพนัธุ ์ 306(90.8) 31(9.2) 
2. บคุคลที่อว้นมีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรคเบาหวาน 304(90.2) 33(9.8) 
3. ลกัษณะการชอบรบัประทานขนมหวานเป็นประจ า มีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิด 
โรคเบาหวาน 

301(89.3) 36(10.7) 

4. ผูท้ี่มีอาการปัสสาวะบอ่ย น า้หนกัลด ออ่นเพลยี อาจเป็นอาการของโรคเบาหวาน 270(82.2) 60(17.8) 
5 ผูป่้วยโรคเบาหวานเป็นแผลแลว้หายยาก 252(74.8) 85(25.2) 
6. อาการน า้ตาลในเลอืดต ่าคือ หิวจดั เหง่ือออกมากผดิปกติ ใจสั่น ปวดศีรษะ 294(87.2) 43(12.8) 
7. การชว่ยเหลอืผูท้ี่มีระดบัน า้ตาลในเลอืดต ่าขณะไมรู่ส้กึตวั คือ ใหร้บัประทาน อาหาร
ทนัที 

270(80.1) 67(19.9) 

8. อาการเทา้ชาในผูป่้วยเบาหวานเกิดจากระบบประสาทสว่นปลายเสือ่ม 283(84.0) 54(16.0) 
9. ผูป่้วยเบาหวานท่ีรบัการรกัษาอยา่งสม ่าเสมอที่มีระดบัน า้ตาลในเลอืดสงู สามารถ
เกิดภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวานเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพได ้

278(82.5) 59(17.5) 

10.การรกัษาโรคเบาหวาน คือ การรบัประทานยาโรคเบาหวานอยา่งเดียว 267(79.2) 70(20.8) 
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ตารางที่ 2 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามความรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวาน  (N = 337  ) 

ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ค าตอบ 
 ตอบถกู  

จ านวน(ร้อยละ) 
ตอบไม่ถกู 

จ านวน(ร้อยละ) 
11.ผูป่้วยเบาหวานสามารถหยดุรบัประทานยาโรคเบาหวานเองไดเ้มื่อรูส้กึ อาการดีขึน้ 218(64.7) 119(35.3) 
12. การรบัประทานยาโรคเบาหวานก่อนอาหารควรรบัประทานก่อนมือ้อาหาร ครึง่
ชั่วโมง 

288(85.5) 49(14.5) 

13.การรบัประทานอาหารแตล่ะมือ้ควรรบัประทานแตพ่ออ่ิม 300(89.0) 37(11.0) 
14.รองเทา้ของผูป่้วยเบาหวานควรเป็นรองเทา้ที่สวมใสพ่อดีไมร่ดัแนน่ พืน้นุม่ 299(88.7) 38(11.3) 
15.การปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้น เช่น ตาฝา้ ชามือเทา้ ควรควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืด
ใหอ้ยูใ่นเกณฑด์ีอยา่งสม ่าเสมอ  

283(84.0) 54(16.0) 

 

กลุม่ตวัอยา่งมีความรูท้ี่ถกูตอ้งเก่ียวกบัโรคเบาหวานในหวัขอ้ โรคเบาหวานเป็นโรคที่ถา่ยทอดทางกรรมพนัธุ ์ สงูที่สดุรอ้ยละ 

90.8  รองลงมาคือ มีความรูว้า่บคุคลที่อว้นมีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรคเบาหวานรอ้ยละ 90.2 และ การชอบรบัประทานขนมหวานเป็น

ประจ ามีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรคเบาหวานรอ้ยละ 89.3 ตามล าดบั (ตารางที่ 2)  และเมื่อจ าแนกกลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑค์วามรู ้

เก่ียวกบัโรคเบาหวาน มีความรูอ้ยูใ่นระดบัดี รอ้ยละ 63.2  อยูร่ะดบัปานกลางรอ้ยละ 36.8 คา่เฉลีย่=11.6 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน =1.90 

คะแนนต ่าสดุ-สงูสดุ  = 4-15 คะแนน (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเกณฑค์วามรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวาน  (N = 337  ) 

ความรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวาน จ านวน (รอ้ยละ) 
แบง่ตามเกณฑใ์นการศกึษาครัง้นี ้
 ตอบถกู 81 – 100%  หมายถึง  ความรูอ้ยูใ่นระดบัดี  
 ตอบถกู 51 – 80%  หมายถึง  ความรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ถกู 0 - 50%                  หมายถึง  ความรูอ้ยูใ่นระดบัต ่า 
 รวม 
Mean=11.6 ,SD=1.90 Min-Max = 4-15 คะแนน 

 
213(63.2) 
124(36.8) 
0.0(0.0) 

337(100.0) 
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3. พฤติกรรมการดูแลตนเองแยกรายข้อ  

ตารางที่ 4 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการดแูลตนเอง  (N = 337  ) 

การดูแลตนเองในด้านสุขภาพ ระดับการดูแล
ตนเองด ี

ระดับการดูแล
ตนเองไมด่ ี

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 
อาหารทีห่้ามรับประทาน 
1.ทา่นงดน า้ตาล และขนมหวาน 
2.ทา่นรบัประทานขนมหวาน เชน่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และเครือ่งดื่มที่มีรส
หวาน 
อาหารที่รับประทานได้ไม่จ ากดัจ านวน 
3.ทา่นรบัประทานอาหารผกัใบเขยีวและขาวหรอื อาหารท่ีมีเสน้ใย อยา่งไมจ่ ากดั 
อาหารที่รับประทานได้แต่จ ากดัจ านวน 
4.ทา่นจ ากดัอาหารประเภทแปง้ 
5.ทา่นรบัประทานอาหารผลไมท้ี่มีรสหวาน เช่น ล าไย เงาะ องุ่น สม้ สบัปะรด ทเุรยีน 
มะมว่งสกุ ขนนุ ละมดุ 
6.ทา่นรบัประทานเนือ้สตัวท์ี่ไมม่มีนั เตา้หู ้ถั่ว หรอืนมจืด ในปรมิาณปกติ 
7.ทา่นรบัประทานอาหารท่ีปรุงจากไขมนัพืช 
8.ทา่นรบัประทานอาหารท่ีมีกะทิเป็นสว่นประกอบ 
9.ทา่นไมร่บัประทานอาหารทกุชนิดที่มีไขมนัเป็นสว่นประกอบ 
10.ทา่นจ ากดัอาหารจ าพวก ไขแ่ดง หอยนางรม สมองหม ูกุง้ 
11.ทา่นหลกีเลีย่งอาหารที่มีรสเคม็ และอาหารหมกัดอง 
12.ทา่นดืม่สรุาหรอืเบยีร ์เครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล ์หรอื ยาดองเหลา้ 
13.ทา่นดืม่ชา และ กาแฟรสหวานปกต ิ
14.ทา่นใชส้ารใหค้วามหวาน หรอื น า้ตาเทียมทดแทนน า้ตาลในอาหารและเครือ่งดืม่ 
ความเหมาะสมในการบริโภค 
15.ทา่นรบัประทานอาหารทกุครัง้ที่หิว หรอืเมื่อตอ้งการ 
16.ทา่นรบัประทานอาหารมือ้หลกั วนัละ 3 มือ้ และรบัประทานอาหารระหวา่งมือ้ดว้ย 
17.ทา่นเลอืกอาหารมือ้หลกัที่ใหค้ณุคา่ทางโภชนาการครบ 5 หมู่ 
18.ทา่นรว่มรบัประทานอาหารตามปกติกบัครอบครวัหรอืไปงานเลีย้ง โดยเลอืกอาหาร
ที่เหมาะสมกบัสขุภาพรา่งกาย 
19.เมือ่ระดบัน า้ตาลในเลอืดสงูขึน้กวา่ปกติ ทา่นจะรบัประทานอาหารพวกแปง้ใน
ปรมิาณที่จ ากดัและงดอาหารหวานทกุชนิด 
20.เมือ่ระดบัน า้ตาลในเลอืดสงูขึน้กวา่ปกติ ทา่นจะรบัประทานอาหารแตล่ะมือ้ให้
นอ้ยลง 
 

 
287(85.2) 
294(87.2) 

 
 

104(30.9) 
 

286(84.9) 
22(6.5) 

 
310(92.0) 
232(68.8) 
40(11.9) 
40(11.9) 
46(13.6) 
45(13.4) 
123(36.5) 
63(18.7) 
286(84.9) 

 
217(64.4) 
113(33.5) 
73(21.7) 
54(16.0) 

 
47(13.9) 

 
303(89.9) 

 

 
50(14.8) 
43(12.8) 

 
 

233(69.1) 
 

51(15.1) 
315(93.5) 

 
27(8.0) 

105(31.2) 
297(88.1) 
297(88.1) 
291(86.4) 
292(86.6) 
214(63.5) 
274(81.3) 
51(15.1) 

 
120(35.6) 
224(66.5) 
264(78.3) 
283(84.0) 

 
290(86.1) 

 
34(10.1) 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการดแูลตนเอง  (N = 337  ) 

การดูแลตนเองในด้านสุขภาพ ระดับการดูแล
ตนเองด ี

ระดับการดูแล
ตนเองไมด่ ี

จ านวน (ร้อย
ละ) 

จ านวน(ร้อยละ) 

การออกก าลังกาย 
21. ทา่นออกก าลงักายอยา่งนอ้ย 30 นาที สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ 
22.ทา่นออกก าลงักายอยา่งเหมาะสมตามค าแนะน าของแพทย ์พยาบาล และบคุลากร
ทางการแพทย ์เช่น การเดิน วิง่ ร  ามวยจีน  
เป็นตน้ 
23.ทา่นไดอ้บอุน่รา่งกายก่อนออกก าลงักาย 
24.ทา่นออกก าลงักายหลงัรบัประทานอาหารแลว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 
25.ขณะออกก าลงักายทา่นสงัเกตการณเ์ตน้ของชีพจร 
การรับประทานยา 
26.ทา่นรบัประทานยาที่แพทยส์ั่งอยา่งสม ่าเสมอ โดยไมป่รบัขนาดของยาเอง 
27.เมือ่ทา่นเจ็บป่วยดว้ยโรคอื่น ทา่นจะแจง้ใหแ้พทยท์ราบวา่เป็นโรคเบาหวานดว้ย 
28.ทา่นรบัประทานยาก่อนอาหารประมาณ ครึง่ชั่วโมง 
29.เมือ่ลมืรบัประทานยา ทา่นจะรบัประทานยาเป็น 2 เท่าในมือ้ตอ่ไป 
30.เมือ่ทา่นเจ็บป่วยจ าเป็นตอ้งใชย้า ทา่นจะไมซ่ือ้ยารบัประทานเอง แตจ่ะไปพบแพทยท์กุ
ครัง้ 
การดูแลสุขภาพทั่วไป 
31.ทา่นมาตรวจตามที่แพทยน์ดัทกุครัง้ 
32.ขณะอาบน า้ ทา่นท าความสะอาดบรเิวณอวยัวะสบืพนัธุภ์ายนอก รกัแร ้และขอ้พบัตา่งๆ 
33.ทา่นจะไปปัสสาวะทกุครัง้ที่รูส้กึปวดปัสสาวะ 
34.ทา่นพบจกัษุแพทยอ์ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
35.ทา่นตรวจสขุภาพปากและฟันอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
36.ทา่นจะอมน า้ตาล ลกูกวาด หรอืดื่มน า้หวาน เมื่อมีอาการน า้ตาลในเลอืดต ่า คือมีอาการ
ออ่นเพลยี หนา้มืด ใจสั่น เหง่ือออก ตวัเย็น หิว 
37.ทา่นสบูบหุรี ่
38.ทา่นชั่งน า้หนกัอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 
การดูแลอนามัยของเท้าและป้องกนัการเกิดบาดแผล 
39..ทา่นสวมรองเทา้ทกุครัง้ที่ออกนอกบา้น 
40.ทา่นดแูลเทา้ใหส้ะอาดและเช็ดใหแ้หง้หลงัอาบน า้ 
41.ทา่นทาครมีบ ารุงผิวเพื่อปอ้งกนัผิวและเทา้แตก เพือ่ไมใ่หม้ีบาดแผลและการอกัเสบ 
42.ทา่นตดัเลบ็ใหส้ัน้ตรง 

 
228(67.4) 
237(70.3) 

 
 

242(71.8) 
235(69.7) 
231(68.5) 

 
136(40.4) 
76(22.6) 
64(19.0) 
77(22.8) 
59(17.5) 

 
 

220(65.3) 
208(61.7) 
204(60.5) 
114(33.8) 
103(30.6) 
131(38.9) 

 
136(40.4) 
93(27.6) 

 
204(60.5) 
206(61.6) 
114(33.8) 
115(34.1) 

 
109(32.3) 
100(29.7) 

 
 

95(28.2) 
102(30.3) 
106(31.5) 

 
201(59.6) 
261(77.4) 
273(81.0) 
260(77.2) 
278(82.5) 

 
 

117(34.7) 
129(38.3) 
133(39.5) 
223(66.2) 
234(69.4) 
206(61.1) 

 
201(59.6) 
244(72.4) 

 
133(39.5) 
131(38.9) 
223(66.2) 
222(65.9) 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการดแูลตนเอง  (N = 337  ) 

การดูแลด้านจิตใจอารมณ ์
43.ทา่นมีอาการหงดุหงิดหรอือารมณเ์สยี 
44.ทา่นจดัการกบัความเครยีดโดยการปรกึษาผูใ้กลชิ้ดหรอืออกก าลงักาย พกัผอ่นหยอ่นใจ อา่น
หนงัสอื ดทูีวี  
45.ทา่นนั่งสมาธิ หรอื ปฏิบตัิศาสนกิจ 

 
269(79.8) 
62(18.4) 

 
87(25.8) 

 
68(20.2) 
275(81.6) 

 
250(74.2) 

การดแูลตนเองในดา้นโภชนาการ กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัการดแูลตนเองดี คือรบัประทานเนือ้สตัวท์ี่ไมม่ีมนั เตา้หู ้ถั่ว หรอืนมจืด 

ในปรมิาณปกติรอ้ยละ 92. มีระดบัการดแูลตนเองไมด่ีไมเ่หมาะสมในดา้นโภชนาการ คือ ยงัรบัประทานอาหารผลไมท้ี่มีรสหวาน เช่น 

ล าไย เงาะ องุ่น สม้ สบัปะรด ทเุรยีน มะมว่งสกุ ขนนุ ละมดุรอ้ยละ 93.5   มีระดบัการดแูลตนเองดใีนดา้นการออกก าลงักายคือ การได้

อบอุน่รา่งกายก่อนออกก าลงักายรอ้ยละ 70.3 มกีารออกก าลงักายอยา่งเหมาะสมตามค าแนะน าบคุลากรทางการแพทย ์เช่น การเดิน 

วิ่ง ร  ามวยจีนรอ้ยละ 71.8    ในหมวดการรบัประทานยา กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัการดแูลตวัเองที่ไมด่ีคือเมื่อเจ็บป่วยจ าเป็นตอ้งใชย้าจะ

ไมซ่ือ้ยารบัประทานเองแตจ่ะไปพบแพทยท์กุครัง้เพียงรอ้ยละรอ้ยละ 17.5  มีการรบัประทานยาก่อนอาหารประมาณครึง่ชั่วโมงเพียง

รอ้ยละ 19.0     ในดา้นการดแูลสขุภาพทั่วไปกลุม่ตวัอยา่งมีระดบัการดแูลตนเองดี ไดแ้ก่ การมาตรวจตามที่แพทยน์ดัทกุครัง้รอ้ยละ 

65.3 ในระดบัท่ีไมด่คีือพบจกัษุแพทยอ์ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพยีงรอ้ยละ 22.3   การดแูลเทา้ใหส้ะอาดและเช็ดใหแ้หง้หลงัอาบน า้รอ้ยละ 

61.6 ระดบัการดแูลตนเองไมด่ี ไดแ้ก่ มีการทาครมีบ ารุงผิวเพื่อปอ้งกนัผิวและเทา้แตกเพื่อไมใ่หม้บีาดแผลและการอกัเสบเพียงรอ้ยละ 

33.8  และในระดบัการดแูลตนเองดา้นจิตใจอารมณค์ือ มกีารจดัการกบัความเครยีดโดยการปรกึษาผูใ้กลชิ้ดหรอืออกก าลงักาย 

พกัผอ่นหยอ่นใจ อา่นหนงัสอื ดทูวีีเพียงรอ้ยละ 18.4  (ตารางที่ 4) 

4. พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาพรวมแยกรายด้าน 
ตารางที่ 5จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการดแูลตนเองในภาพรวมแยกรายดา้น (N=337)  

การดูแลตนเองในด้านสุขภาพ ระดับการดูแลตนเองด ี ระดับการดูแลตนเองไม่ด ี
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 

ด้านโภชนาการ 
Mean=20.3 ,SD =3.12.63,  Min-Max =11-32 

138(41.2) 198(58.8) 

ด้านการออกก าลังกาย 
 Mean=4.1  ,SD =2.7,  Min-Max =0-10 

204(60.8) 132(39.2) 

ด้านการรับประทานยา 
 Mean= 5.7 ,SD =1.5,  Min-Max =0-10 

137(40.7) 200(59.3) 

ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป 
 Mean= 10.1 ,SD =27,  Min-Max = 1-15 

134(39.8) 203(60.2) 

ด้านการดูแลอนามัยของเท้าและป้องกนัการเกิดบาดแผล 
Mean=5.4  ,SD =1.9,  Min-Max =0-8 

158(46.9) 179(53.1) 

ด้านการดูแลจิตใจอารมณ ์
 Mean=3.1  ,SD =0.8,  Min-Max = 1-6 

111(32.9) 226(67.1) 
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 จากการสรุปคะแนนการดแูลตนเองในทกุหมวด พบผูท้ี่มีระดบัการดแูลตนเองดีที่สดุ มีคะแนนมากกวา่หรอืเทา่กบัคา่เฉลีย่

คือดา้นการออกก าลงักายมี 205 คนคิดเป็นรอ้ยละ 60.8  และผูท้ี่มีระดบัการดแูลตนเองไมด่ีที่สดุคอืการดแูลตนเองดา้นจิตใจอารมณ์

มี  226 คน คนคิดเป็นรอ้ยละ 67.1 (ตารางที5่) 

4. การดูแลตนเองในภาพรวมทุกด้าน 

ตารางที่ 6 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการดแูลตนเองในภาพรวมการปฏิบตัิของทกุดา้น 

การดูแลตนเองในด้านสุขภาพ ระดับการดูแลตนเองด ี ระดับการดูแลตนเองไม่ด ี
 จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 
คะแนนรวมการปฏิบัตขิองทุกด้าน 
-ในผูป่้วยที่ไมม่ีโรครว่ม 
-ในผูป่้วยที่มีโรครว่ม 
Mean= 49 ,SD =8.16,  Min-Max = 24-75 
 

159(47.2) 
19(5.6) 
140(41.5) 

 

178(52.8) 
20(5.9) 
158(47.0) 

จากการสรุปคะแนนการดแูลตนเองในภาพรวมทกุดา้น พบผูท้ี่ไดค้ะแนนมากกวา่หรอืเทา่กบัคา่เฉลีย่ (Mean = 45.0) คือผูท้ี่

มีระดบัการดแูลตนเองดี มี 159 คนคิดเป็นรอ้ยละ 47.2 สว่นผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากวา่คา่เฉลีย่ คือผูท้ี่มรีะดบัการดแูลตนเองไมด่ี มี 178 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 52.8 (ตารางที่ 6) 

          5.ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยร่วม(Modifying Factor) ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย  

ตารางที่ 7  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัรว่ม(Modifying Factor) ตอ่พฤติกรรมการดแูลตนเองของผูป่้วย  

ตวัแปร การควบคมุ
อาหาร 

การออก
ก าลงักาย 

การรบัประทาน
ยา 

การดแูลสขุภาพ
ทั่วไป 

การดแูลอนามยั
ของเทา้ 

การดแูล
ดา้นจิตใจ 

เพศ   0.114*    
ความรู ้ 0.152**  0.126* 0.326** 0.318**  
โรครว่ม -0.128* 0.149**   0.150*  
ระยะเวลาการเป็น
โรคเบาหวาน 

   -0.142** -0.128*  

รูปแบบของยาเบาหวาน   0.109*    
แหลง่ความรู ้ 0.150*     -0.114* 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2 –tailed) 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2 –tailed) 

ความรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวานมีความสมัพนัธใ์นเสน้เชิงทางบวกกบัการควบคมุอาหาร  การดแูลสขุภาพทั่วไป และการดแูล

สขุภาพอนามยัของเทา้และการปอ้งกนัการเกิดบาดแผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01             โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ(์ r ) 

เทา่กบั 0.152 , 0.326 และ 0.318 ตามล าดบั  ระยะเวลาในการรกัษาเบาหวานมีความสมัพนัธใ์นเชิงทางลบกบัพฤติกรรมการดแูล
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สขุภาพทั่วไป และการดแูลสขุภาพอนามยัของเทา้และการปอ้งกนัการเกิดบาดแผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05     โดยมีคา่

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ(์ r ) เทา่กบั 0.142 และ 0.128   (ตารางที่7) 

สรุปและอภปิรายผล 

1. ลักษณะทั่วไป 

ผูป่้วยเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินซูลนิที่ควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ีซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้ สว่นใหญ่เป็น

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ41-60 ปีมากที่สดุ ซึง่ตรงกบัหลายการศกึษาที่ไดศ้กึษาไว ้7  ในการศกึษานีโ้รคที่เป็นรว่มพบ

มากที่สดุคือ โรคความดนัโลหิตสงูมีรอ้ยละ 49.5  พบความดนัโลหิตสงูในผูป่้วยเบาหวานท่ีมีประมาณ 1 ใน 3 8  กลุม่ตวัอยา่งมากถึง

รอ้ยละ 96.7 ไปรบัการรกัษาตามนดัอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนีพ้บวา่ระยะเวลาที่เป็นโรคเฉลีย่ประมาณ 7 ปี  แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่ง

ไดร้บัการรกัษาและค าแนะน าจากบคุลากรทางการแพทยม์าตลอดแตย่งัควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ี นอกจากลกัษณะปัจจยัที่

กลา่วมา ยงัมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีมีอทิธิพลตอ่การดแูลตนเอง ไดแ้ก่ มีสถานภาพสมรสคู ่ รายไดน้อ้ยและมีการศกึษาชัน้ประถมศกึษามาก

ที่สดุ ซึง่ขอ้มลูที่ไดจ้ากการศกึษานี ้ ทีมใหบ้รกิารดา้นสขุภาพในโรงพยาบาลอาจน าไปเป็นประเดน็ในการวางแผนหาวิธีหรอืรูปแบบท่ี

เหมาะสมในการสอนหรอืใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการสง่เสรมิสขุภาพ และปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวานใหเ้หมาะสมกบักลุม่

ตวัอยา่ง 

2. ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

เมื่อจ าแนกกลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑค์วามรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวาน มีความรูอ้ยูใ่นระดบัดี รอ้ยละ 63.2   แตย่งัมีความรูท้ี่ไม่

ถกูตอ้งวา่ผูป่้วยเบาหวานสามารถหยดุยาโรคเบาหวานเองไดเ้มื่อรูส้กึอาการดีขึน้ ถึงรอ้ยละ 35.3 ซึง่อธิบายไดว้า่ ผูเ้ป็นเบาหวานทีม่ี

ความรู ้ และขอ้มลูเก่ียวกบัโรคเบาหวานท่ีดี สง่ผลใหเ้กิดการเรยีนรู ้ และมีการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพท่ีเหมาะสม เพื่อ

น าไปสูก่ารควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่ดีได้ 1  ในทางตรงกนัขา้มผูเ้ป็นเบาหวานท่ีมารบับรกิารท่ีโรงพยาบาลในคลนิิก

เบาหวานจะไดร้บัความรูเ้รือ่งของการดแูลตนเองและการปฏิบตัิตวัทกุครัง้ ซึง่เป็นความรูเ้รือ่งเดิมซ า้ๆ เป็นระยะเวลานาน ก็อาจท าให้

เกิดความรูส้กึเบื่อหนา่ย เนื่องจากบางครัง้ความรูท้ี่ไดร้บั อาจจะไมต่รงกบัปัญหาของผูเ้ป็นเบาหวาน จึงท าใหล้ะเลยการปฏิบตัิตนใน

การดแูลตนเองทีเ่หมาะสม สง่ผลใหค้วบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไดไ้มด่ี ดงันัน้การใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ป็นเบาหวานตอ้งสนบัสนนุ สง่เสรมิ

ใหผู้เ้ป็นเบาหวานและครอบครวั มีทศันคติที่ดีสามารถปรบัเปลีย่นพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัแผนการรกัษาและเหมาะสมกบัการ

ด าเนินชีวติประจ าวนัของผูเ้ป็นเบาหวาน 9  

           3. การดูแลตนเอง ในด้านโภชนาการ ด้านการออกก าลังกาย ด้านการรับประทานยา          ด้านการดูแล 

สุขภาพทั่วไป ด้านการดูแลอนามัยของเท้าและป้องกนัการเกิดบาดแผล และด้านการดูแลจิตใจอารมณ ์

หมวดคะแนนการดแูลตนเองดา้นโภชนาการ พบผูท้ี่มีระดบัการดแูลตนเองดา้นโภชนาการไมด่ี รอ้ยละ 58.8 มากกวา่ผูท้ี่ดแูล

ระดบัตวัเองดีรอ้ยละ 41.2 เมือ่พิจารณาสรุปคะแนนการดแูลตนเองดา้นโภชนาการทกุหมวด พบผูท้ี่ดแูลตนเองดา้นโภชนาการไมด่ี

มากกวา่ครึง่ คือรอ้ยละ 58.8 คือผูป่้วยยงัรบัประทานอาหารผลไมท้ี่มีรสหวาน เช่น ล าไย เงาะ องุ่น สม้ สบัปะรด ทเุรยีน มะมว่งสกุ ถึง

รอ้ยละ 93.5    ซึง่ตา่งจากผลการศกึษาในผูป่้วยเบาหวานโรงพยาบาลบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีที่พบวา่มีการรบัประทานเป็นประจ า
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เก่ียวกบัอาหารและเครือ่งดืม่ที่มรีสหวานเพียงรอ้ยละ 34.110 จึงเป็นบทบาทหนา้ที่ของทมีผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพท่ีตอ้งกระตุน้ใหผู้ป่้วย

กลุม่ตวัอยา่งตระหนกัถึงการดแูลตนเองในหมวดอาหารหา้มรบัประทานใหม้ีพฤติกรรมการดแูลตนเองที่ไมด่ีดงักลา่วใหน้อ้ยลง    

หมวดอาหารที่รบัประทานไดไ้มจ่ ากดัจ านวน ผูป่้วยรบัประทานผกัใบเขียวและขาวหรือ อาหารที่มเีสน้ใยอยา่งไมจ่ ากดัปฏิบตัิ

ไดด้ีเพียงรอ้ยละ 30.9 ยงัมีการรบัประทานอาหารที่มกีะทิเป็นสว่นประกอบถึงรอ้ยละ 88.1   แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมีการดแูลตนเอง

เก่ียวกบัอาหารหมวดนีย้งัไมเ่หมาะสม เนื่องจากผกัหรอือาหารเสน้ใยมีกากอาหารที่เรยีกวา่ไฟเบอร ์ ซึง่จะท าใหก้ารดดูน า้ตาลชา้ลง

และลดระดบัน า้ตาลในเลอืดหลงัอาหารได ้      ช่วยเพิ่มความไวของอินซูลนิในการจบัตวักบัรเีซพเตอร ์ และใยอาหารและยงัขดัขวาง

การดดูซมึของน า้ดีซึง่มีโคเลสเตอรอลเป็นสว่นประกอบ ชว่ยใหโ้คเลสเตอรอลถกูขบัออกจากรา่งกายมากขึน้ 8  และการทีร่บัประทาน

อาหารท่ีมกีะทิและไขมนัเป็นสว่นประกอบสะทอ้นใหเ้ห็นวา่กลุม่ตวัอยา่งควรใหค้วามส าคญัในการดแูลตนเองอยา่งเขม้งวดเก่ียวกบั

อาหารท่ีกลา่วมานี ้ เพราะอาจเป็นสาเหตใุหก้ลุม่ตวัอยา่งคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดไมไ่ด ้ และส าหรบัทีมสขุศกึษาที่ใหค้  าปรกึษาควรมี

นกัโภชนาการเป็นหลกัส าคญั และมีการตดิตามผูป่้วย เนื่องจากไดค้วามรูเ้รือ่งอาหารในเชิงลกึจากโภชนากรจะชว่ยใหผู้ป่้วยเกิดการ

ตระหนกัและใหค้วามส าคญัระมดัระวงัในการเลอืกรบัประทานอาหารมากยิ่งขึน้  

หมวดคะแนนการดแูลตนเองดา้นการออกก าลงักาย พบผูท้ี่ไดค้ะแนนมากกวา่หรอืเทา่กบัคา่เฉลีย่ (Mean = 4.1) คือผูท้ี่มี

ระดบัการดแูลตนเองดา้นออกก าลงักายดี มี 205 คนคิดเป็นรอ้ยละ 60.8 ไดแ้ก่ การไดอ้บอุน่รา่งกายก่อนออกก าลงักายรอ้ยละ 70.3 มี

การออกก าลงักายอยา่งเหมาะสมตามค าแนะน าของบคุลากรทางการแพทยร์อ้ยละ 71.8    ทมีสขุภาพท่ีเก่ียวขอ้งควรมกีารใหร้างวลั

แก่ผูท้ี่ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ เพราะจะเป็นแรงจงูใจช่วยใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการออกก าลงักายเพิ่มขึน้และ

สม ่าเสมอ ซึง่มีรายงานการศกึษาเก่ียวกบัการออกก าลงักายอยา่งเหมาะสม คือสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ อยา่งนอ้ย 20 นาทีขึน้ไป และการออก

ก าลงักายแบบแอโรบิค การเดิน วิ่ง ป่ันจกัรยาน และร ามวยจีน พบวา่ชว่ยลดระดบัน า้ตาลในเลอืดลงได้ 11  

ในหมวดการรบัประทานยากลุม่ตวัอยา่งมีระดบัการดแูลตวัเองทีไ่มด่ีคือเมื่อเจ็บป่วยดว้ยโรคอื่น ไดแ้จง้ใหแ้พทยท์ราบวา่เป็น

โรคเบาหวานดว้ยเพยีงรอ้ยละ 22.6   รบัประทานยาก่อนอาหารประมาณครึง่ชั่วโมงเพยีงรอ้ยละ 19.0 เมื่อลมืรบัประทานยาผูป่้วยจะ

รบัประทานยาเป็น 2 เทา่ในมือ้ตอ่ไปถึงรอ้ยละ 77.2  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัการศกึษาของวิชยั ฟักผลงามและคณะ12 ทีศ่กึษาในผูป่้วย

เบาหวานท่ีดแูลตนเองเก่ียวกบัการรบัประทานยาอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลอืดเน่ืองจากการออกฤทธ์ิของยาบางชนิด

มีการออกฤทธ์ิโดยการกระตุน้การหลั่งฮอรโ์มนอินซูลนิจากตบัออ่น และบางชนิดออกฤทธ์ิโดยลดการดดูซมึน า้ตาลจากทางเดินอาหาร

รวมทัง้ลดการสรา้งน า้ตาลจากตบั     หมวดการดแูลสขุภาพทั่วไป กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัการดแูลตนเองไมด่ีถึงรอ้ยละ 60.2  คือไดพ้บ

จกัษุแพทยอ์ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพียงรอ้ยละ 22.3  จึงควรมีการสง่เสรมิการดแูลตนเองในสว่นนีใ้หม้ากขึน้ เพราะผูป่้วยโรคเบาหวาน

เสีย่งตอ่การเกิดโรคแทรกซอ้นทางตาสงูเนื่องจากเสน้เลอืดของจอรบัภาพตาจะโป่งพองจากการท่ีมรีะดบัน า้ตาลในเลอืดสงูเกิดภาวะ

หลอดเลอืดอดุตนั ในระยะเริม่แรกจะไมป่รากฏอาการผิดปกตใิหเ้ห็น แสดงอาการใหเ้ห็นก็ตอ่เมื่อเป็นมากแลว้ซึง่อาจท าใหถ้ึงขัน้ตา

บอดได ้นอกจากนีย้งัอาจเกิดปัญหาเก่ียวกบัตอ้กระจกไดม้ากกวา่คนปกติที่อยูใ่นวยัเดยีวกนั 2-3 เทา่ 13 

ในดา้นการดแูลอนามยัของเทา้และการปอ้งกนัการเกิดบาดแผล กลุ่มตวัอยา่งมีการดแูลตนเองคือทาครมีบ ารุงผิวเพื่อปอ้งกนั

ผิวและเทา้แตก เพื่อไมใ่หม้ีบาดแผลและการอกัเสบเพยีงรอ้ยละ 33.8  และการตดัเลบ็ใหส้ัน้ตรง รอ้ยละ 34.1 ดงันัน้จึงควรสง่เสรมิ

กระตุน้ใหผู้ป่้วยตระหนกัในการดแูลเนื่องจากผูป่้วยโรคเบาหวานมีโอกาสติดเชือ้ไดง้่าย จากการไหลเวียนของเลอืดในรา่งกายลดลง ท า
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ใหเ้มด็เลอืดขาวที่ท  าหนา้ทีต่อ่ตา้นเชือ้โรคท าหนา้ที่ไดไ้มเ่ตม็ที่จงึอาจเกิดการตดิเชือ้ง่ายโดยเฉพาะตามซอกอบัตา่งๆ14 และในระดบั

การดแูลตนเองดา้นจิตใจอารมณ ์ คือ ผูป่้วยมกัมีอาการหงดุหงิดอารมณเ์สยีมากถึงรอ้ยละ 79.8 มีการจดัการกบัความเครยีดโดยการ

ปรกึษาผูใ้กลชิ้ดหรอืออกก าลงักาย พกัผอ่นหยอ่นใจ อา่นหนงัสอื ดทูีวีเพยีงรอ้ยละ 18.4  พฤติกรรมเสีย่งที่เกิดขึน้นีจ้ะไปกระตุน้ให้

กลไกการท างานของรา่งกายผิดปกติและระดบัน า้ตาลในเลอืดสงูขึน้เลอืดมีภาวะเป็นกรดจากคีโตนไดง้่าย 15 จึงควรสง่เสรมิใหผู้ป่้วย

เบาหวานเรยีนรูก้ารเผชิญและปรบัตวักบัความเครยีดทีเ่กิดขึน้และการใชแ้หลง่สนบัสนนุทางสงัคมใหเ้กิดประโยชน ์  ไดแ้ก่ การขอรบั

การปรกึษาจากญาติ เพื่อนสนิท หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การไปเที่ยวพกัผอ่นหยอ่นใจ การอา่นหนงัสอื ฟังวิทย ุดโูทรทศัน ์การออก

ก าลงักาย หรอืการใชห้ลกัธรรมะ เป็นวิธีที่จะช่วยใหเ้กิดความเพลดิเพลนิและคลายเครยีดได ้ 

4. การดูแลตนเองในภาพรวมทุกด้าน  พบผูท้ี่มีระดบัการดแูลตนเองไมด่เีกินครึง่คือไดค้ะแนนต ่ากวา่คา่เฉลีย่ (Mean = 

45.0) มี 192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.0   แสดงวา่ กลุม่ตวัอยา่งมรีะดบัการดแูลตนเองในภาพรวมที่ตอ้งปรบัปรุง เพราะเสีย่งตอ่การคมุ

ระดบัน า้ตาลในเลอืดไมด่ีและโรคแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดตามมาได ้ โดยมีผลการศกึษาทัง้ในอเมรกิา และฟินแลนดส์นบัสนนุการ

ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทัง้ดา้นการรบัประทานอาหาร และการออกก าลงักายอยา่งเครง่ครดัสามารถปอ้งกนัโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง่

อินซูลนิ หรอืปอ้งกนัผูม้ีปัจจยัเสีย่งที่จะเกิดเบาหวานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดีกวา่การรกัษาดว้ยยา และดีกวา่กลุม่ที่ไมท่  าอะไร

เลย 16 

5. ความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจัยร่วมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบวา่ความรูเ้ก่ียวกบัโรคเบาหวานมีความสมัพนัธใ์น

เสน้เชิงทางบวกกบัการควบคมุอาหาร  การดแูลสขุภาพทั่วไป และการดแูลสขุภาพอนามยัของเทา้และการปอ้งกนัการเกิดบาดแผล

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01             โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ(์ r ) เทา่กบั 0.152  0.326 และ0 .318 ตามล าดบั  ซึง่ไปใน

ทิศทางเดียวกบัรายงานผลการศกึษาของกญัญาบตุร ศรนรนิทร ์10 ในกลุม่ตวัอยา่ง 88 คนในโรงพยาบาลบา้นลาดจงัหวดัเพชรบรุ ีพบ

ผลการปฏิบตัิตวัที่แตกตา่งกนัมีความสมัพนัธก์บัการลดลงของระดบัน า้ตาลในเลอืด การปฏิบตัิตวัดีในเรือ่งการควบคมุอาหาร สามารถ

ลดระดบัน า้ตาลในเลอืดลงไดร้อ้ยละ 31.8 ถา้ปฏิบตัิตวัไมด่ีจะมกีารลดลงของระดบัน า้ตาลในเลอืดเพียงรอ้ยละ 17.1 และมีแนวโนม้

เพิ่มโอกาสตอ่การเกิดอาการแทรกซอ้นเรือ้รงั และการตดิเชือ้ไดง้า่ย  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 

1. ควรจดัท าคูม่ือการใหส้ขุศกึษาอยา่งมีแบบแผนและผลติสือ่การสอนใหเ้หมาะสมและหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเ้หมาะกบั

สถานท่ีและผูร้บับรกิาร ควรใหบ้รกิารเยีย่มบา้นแก่ผูป่้วยเบาหวานและครอบครวัในเชิงรุก เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้ป่้วยเบาหวานและ

ครอบครวัตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลตนเองและการมารบัการรกัษาอยา่งตอ่เนื่อง 

2. ควรใหค้วามส าคญัการดแูลตนเองเก่ียวกบัโรคความดนัโลหิตสงูรวมทัง้อาหารเฉพาะโรคควรดแูลควบคูก่บัอาหารส าหรบั

ผูป่้วยเบาหวาน เนื่องจากกลุม่ตวัอยา่งมีสดัสว่นของโรคแทรกซอ้นดงักลา่วคอ่นขา้งสงู 

3. ควรใหค้วามส าคญัในการดแูลผูป่้วยในเรือ่งการบรหิารจดัการความเครยีดเพิม่มากขึน้ จากทีเ่คยเจาะจงการใหค้วามรูด้า้น

โภชนาการ การออกก าลงักาย  และการใชย้า 

4.ควรจดัอบรมทีมใหส้ขุศกึษาเพือ่ใหม้ีความรูใ้นการใหค้  าแนะน าปรกึษาในแนวทางเดียวกนั เพื่อใหก้ารใหบ้รกิารมี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผลการศกึษาครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นถงึปัญหาพฤติกรรมสขุภาพดา้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะการท่ีผูป่้วยไมส่ามารถบรหิารจดัการ

ความเครยีดได ้ การงดหรอืลดการรบัประทานอาหารบางชนิด  การใชย้าที่ยงัไมถ่กูตอ้งเหมาะสมจึงสง่ผลตอ่การควบคมุระดบัน า้ตาล

ในเลอืด ดงันัน้จงึสามารถใชผ้ลการวจิยันีเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการออกแบบกิจกรรมในการวิจยัเชิงทดลอง  เพื่อสง่เสรมิการปฏิบตัิ

พฤติกรรมสขุภาพในผูท้ี่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคมุไมไ่ด ้ ใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาและความพรอ้มของแตล่ะ

บคุคลอยา่งแทจ้รงิ 
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