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บทคัดย่อ 

                การศึกษาครัง้นีใ้นผู้ ป่วยท่ีควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดได้กับผู้ ป่วยท่ีไม่สามารถควบคมุระดบั

น า้ตาลในเลือด มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของตนเองในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 และศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของตนเองกบัการรับรู้ภาวะสขุภาพของ

ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 148 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Simpling) 

เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้ศกึษาพฒันาขึน้ และได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา

โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ได้คา่เท่ากบั 0.84 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้

สถิตเิชิงพรรณนา และหาความสมัพนัธ์โดยใช้สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานอยู่ในระดบัสูง 

ร้อยละ 91.9 การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน อยู่ในระดบัสงูร้อยละ 63.5 สิ่งชกัน าให้

ปฏิบตัิ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรคของการดแูลสขุภาพของตนเองในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเบาหวาน 

อยู่ในระดบัสูง ร้อยละ 93.2 และพฤติกรรมการดแูลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเบาหวาน อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ร้อยละ 53.4 และพบว่าพฤติกรรมการดแูลสุขภาพของตนเองทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนยัส าคญั และพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของตนเองไม่มีความสมัพนัธ์กันกบัการรับรู้ภาวะสขุภาพ

ของผู้ ป่วยโรคเบาหวานทัง้สองกลุม่ 

 ผลท่ีได้จากการศึกษาครัง้นีส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการให้สุขศึกษาแก่กลุ่มเ ส่ียง

โรคเบาหวานและครอบครัวในชมุชน เพ่ือสง่เสริมพฤตกิรรมการป้องกนัโรคได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม ตอ่ไป 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อ ท่ีพบไดใ้นประชากรทุกประเทศทัว่โลก ก่อให้เกิดปัญหา

เร้ือรังทางสุขภาพ เพราะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้โรคเบาหวานสามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรม

ได ้สาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมรวมถึงการด ารงชีวิตของคนท่ีอยูดี่กินดีเกินไป ขาดการ

ออกก าลงักาย โรคอว้น เป็นตน้ ปัจจุบนัโรคเบาหวานเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคญัโรคหน่ึงของ

ทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย 

 สถานการณ์โรคเบาหวานในปัจจุบนัอยู่ในภาวะวิกฤติจากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก 

(WHO, 2552) ระบุวา่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546-2548 ประชากรท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 71 

แลว้คาดวา่ในปีพ.ศ. 2553 จะมีผูป่้วยโรคน้ีถึง 344 ลา้นคน ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก ระบุวา่ โรคเบาหวาน

เป็นโรคท่ีอนัตรายสูงสุดยิ่งกว่าโรคเอดส์ เพราะมีผูเ้สียชีวิตจากโรคน้ีถึงปีละประมาณ 3.2 ล้านคน 

ขณะท่ีโรคเอดส์เสียชีวติ 3 ลา้นคนต่อปี ถือเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ท่ีโรคไม่ติดเช้ือคร่าชีวิตมนุษย์

ไดม้ากกวา่โรคติดเช้ือ ส่วนสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย มีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว จาก

การส ารวจสภาวะสุขภาพคนไทย คร้ังท่ี 3 ในปีพ.ศ. 2547 ประมาณการวา่ มีผูป่้วยเบาหวาน 3.9 ลา้นคน 

ในจ านวนน้ีมีเพียง 1.7 ลา้นคนท่ีเขา้ถึงบริการทางการแพทย ์(www.siamhealth.net, 14 พฤศจิกายน 

2552) ซ่ึงโรคเบาหวานเป็นโรคท่ีควบคุมไดง่้ายมากเม่ือเป็นระยะแรก ๆ แต่เป็นโรคแฝงท่ีคอยท าลาย

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยา่งชา้ ๆ โดยอาจไม่แสดงอาการชดัเจน การรู้เท่าทนัอาการจะท าให้รับมือกบั

โรคเบาหวานไดดี้     

  ปัจจุบนัคนไทยมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป เช่น ดา้นเลือกการรับประทานอาหาร การท างานท่ีเร่ง

รีบ ไม่มีเวลาพกัผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ได้ออกก าลงักาย ท าให้เผชิญกบัความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ 

มากมาย เบาหวานเป็นโรคหน่ึงท่ีมีแนวโน้มมากข้ึนทั้งในชุมชนเมืองและชนบท เบาหวานเป็นทั้งโรค

และปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายได้ เช่น ภาวะแทรกซ้อนทาง
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สายตา จนถึงขั้นตาบอด โรคไต จนเกิดภาวะไตวาย โรคความดนัโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนทางระบบ

ประสาท โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ หรืออาจเป็น

แผลเร้ือรังจากเบาหวาน อาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน มกัจะเกิดเม่ือเป็นเบาหวานอยา่งนอ้ย 5 ปี

แล้วไม่ได้การรักษาอย่างจริงจงั (ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์, 2550) ผลเสียของการเป็นโรคเบาหวาน จะมี

ผลกระทบโดยตรงต่อผูป่้วยและต่อครอบครัว คือ ผลเสียทางออ้มอนัเกิดจากภาวะแทรกซ้อน และมี

พยาธิสภาพซ่ึงอาจท าให้เกิดความพิการหรือไร้สมรรถภาพ รวมทั้งการสูญเสียอวยัวะ และความพิการ 

ซ่ึงเกิดข้ึนไดม้ากกวา่คนปกติ และบางคร้ังมีผลถึงสภาพจิตใจดว้ย นอกจากน้ี สมรรถภาพในการท างาน

ลดลงจึงไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ท าให้ขาดรายไดจ้ากการท างาน และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใน

การรักษาพยาบาล  

  การรักษาเพื่อควบคุมโรคนั้นประกอบไปดว้ย การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

โดยการลดอาหารประเภทแป้งและน ้าตาล ลดอาหารท่ีมีไขมนัมาก ควรรับประทานผกัและผลไมเ้พิ่มข้ึน 

หลีกเล่ียงผลไมท่ี้มีรสหวาน เช่น ทุเรียน ล าไย ละมุด  การรักษาระดบัน ้าตาลในเลือดให้อยูใ่นระดบัปกติ 

และรับการรักษาอย่างต่อเน่ือง การตรวจร่างกายเป็นประจ าป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจาก

โรคเบาหวาน ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายระมดัระวงัไม่ให้ร่างกายเกิดแผล เพราะจะท าให้แผล

หายชา้ การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 2550)    

 แนวทางในการรักษาโรคเบาหวานสอดคลอ้งกบัแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health 

Belief Model) ท่ีกล่าววา่ บุคคลจะแสวงหาแนวทางการปฏิบติัตามค าแนะน าเพื่อการป้องกนั การฟ้ืนฟู

สภาพ ตราบเท่าท่ีการปฏิบติัเพื่อป้องกนัโรคนั้นเป็นส่ิงท่ีมีค่าเชิงบวกมากกว่า ความยากล าบากท่ีจะ

เกิดข้ึน โดยการปฏิบติัตามค าแนะน าดงักล่าวบุคคลจะตอ้งมีความรู้สึกกลวัต่อโรคหรือ รู้สึกว่าโรค

คุกคามตน  และจะต้องมีความรู้สึกว่าตนเองมีพลังท่ีจะต่อต้านโรคได้ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ ,               

สวงิ สุวรรณ, 2536)        

 กลุ่มผูป่้วยด้วยโรคเบาหวาน ทุกคนจะถูกคาดหวงัจากบุคคลากรทางการแพทย์ ในการ

ควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด รวมทั้งคาดหวงับุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมหรือแสดงบทบาทในการ

เป็นผูป่้วยเบาหวานไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ นบัวา่เป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่กลต้วั

เมืองมาก มีประชากรในความรับผิดชอบ 15,631 คน แบ่งเป็น เพศชาย 7,133 คน เพศหญิง 8,498 คน 
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และพบวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 จ านวน 204 คน จากการตรวจรักษาจากแพทย ์แต่มีผูป่้วย

อีก 60 คน ท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดแ้ละไม่

สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ในเขตรับผิดชอบขอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่า

ขา้ม ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health Belief 

Model) มาเป็นแนวทางในการศึกษา     ผูศึ้กษาเช่ือวา่หากผูท่ี้มีระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงมีการปฏิบติัตาม

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอ น่าจะช่วยให้ผูป่้วยโรคเบาหวานมีความสามารถ

ควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้  ลดภาวะแทรกซ้อน หรือป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ อนัจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถน าผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานพฒันาการให้ความรู้แก่ผูป่้วยโรคเบาหวาน เพื่อจะก่อให้เกิดเจตคติท่ีดีและส่งผลไปยงัการ

ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง มีผลต่อการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

 

ค ำถำมวจัิย            

 1.  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน เป็น

อยา่งไร   

 2.  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองกับการรับรู้ภาวะสุขภาพในกลุ่มผู ้ป่วย

โรคเบาหวานมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 

  3.  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ งอินซูลิน

ระหวา่งผูท่ี้ควบคุมระดบัน ้าตาลไดแ้ละผูท่ี้ควบคุมระดบัน ้าตาลไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัหรือไม่ 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย         

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ง

อินซูลิน 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองกบัการรับรู้ภาวะ

สุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวาน 
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 3.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานชนิด   

ไม่พึ่งอินซูลิน ระหวา่งผูท่ี้ควบคุมระดบัน ้าตาลไดแ้ละผูท่ี้ควบคุมระดบัน ้าตาลไม่ได ้ 

สมมติฐำนกำรวจัิย         

 1. การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู ้ป่วย

โรคเบาหวานไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 2. ความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั 

 3. พฤติกรรมของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดแ้ละควบคุม

ระดบัน ้าตาลในเลือดไม่ไดไ้ม่แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตกำรศึกษำวจัิย 

 ขอบเขตประชำกร        

 ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ งอินซูลินท่ีมีภูมิล าเนาและอาศัยในเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีรับการรักษาท่ี

คลินิกเบาหวานจ านวน 204 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง ใชต้ารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ของ เครจซียแ์ละมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan, 1970) โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Simples) ไดก้ลุ่มตวัอย่างของผูป่้วย

โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

 -  กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้จ านวน 100 คน 

จากจ านวนผูป่้วยโรคเบาหวานทั้งหมด 144 คน 

 -  กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้จ านวน 48 

คน จากจ านวนผูป่้วยโรคเบาหวานทั้งหมด 60 คน 

 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ        

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุต่อพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน และความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ท่ีสามารถและไม่สามารถควบคุม
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ระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้ โดยท าการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2560 ภายใตแ้บบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ ของ เบคเกอร์ (Becker, 1974)  

ข้อตกลงเบือ้งต้น         

 การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป่้วยด้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ งอินซูลินท่ีมารับการ

รักษาท่ีคลินิกเบาหวานจ านวน 204 คน และมีผูป่้วยท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดจ้  านวน 

60 คน ในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั

เชียงใหม่ โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

  1. เป็นประชาชนท่ีมารับบริการท่ีคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ท่าขา้ม 

 2. สามารถอ่านออกเขียนได ้และสามารถตอบแบบสอบถามได ้

  3. ยนิยอมใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

นิยำมศัพท์เฉพำะ          

 พฤติกรรมกำรดูแลรักษำสุขภำพ หมายถึง การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ

อนามยัของประชาชนในต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการมี

สุขภาพ  ท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ คือ ปฏิบติัเป็นประจ า บ่อยคร้ัง นานๆ คร้ัง บางคร้ังและไม่เคยปฏิบติั

เลย ประเมินไดจ้ากการสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวาน และปัจจยัท่ีเป็น

สาเหตุต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 

กำรรับรู้ต่อโอกำสเส่ียงต่อกำรเป็นโรค หมายถึง ความเช่ือของบุคคลท่ีมีผลโดยตรงต่อการ

ปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย แต่ละบุคคลจะมีความเช่ือในระดบั

ท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีจึงหลีกเล่ียงต่อการเป็นโรคดว้ยการปฏิบติัตาม เพื่อป้องกนัและรักษา

สุขภาพท่ีแตกต่างกนัจึงเป็นความเช่ือของบุคคลต่อความถูกตอ้งของการวินิจฉยัโรคของแพทย ์

 กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค หมายถึง ปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความพิการหรือเสียชีวิต การประเมินความรุนแรงนั้นอาศยัระดบัต่างๆของการกระตุน้เร้าของ

บุคคลเก่ียว กบัการเจบ็ป่วย 
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 กำรรับรู้ถึงประโยชน์ของกำรรักษำและป้องกันโรค หมายถึง การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการ

ปฏิบติัให้หายจากโรคหรือป้องกนัไม่ให้เกิดโรคเบาหวานโดย การปฏิบติันั้นตอ้งมีความเช่ือวา่เป็นการ

กระท าท่ีดีมีประโยชน์และเหมาะสมท่ี จะท าใหห้ายหรือไม่เป็นโรคเบาหวาน 

 กำรรับรู้ต่ออุปสรรคของกำรปฏิบัติ หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลต่อการ

ปฏิบติัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ อนามยัของบุคคลในทางลบ ซ่ึงอาจไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย หรือผลท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบติักิจกรรมบางอยา่ง 

 ส่ิงชักน ำให้เกิดกำรปฏิบัติ  หมายถึง  เป็นเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีมากระตุ้นบุคคลให้เกิด

พฤติกรรมท่ีตอ้งการออกมา เช่น ขอ้มูลข่าวสาร เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น 

 ผู้ป่วยโรคเบำหวำน หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเป็นโรคเบาหวาน ซ่ึง  

ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได้ โดยมีปริมาณน ้ าตาลในเลือดมากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยั จะท าการศึกษาในผูป่้วยท่ีมีระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือดตั้งแต่ 126 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้ึนไป และเขา้มารับบริการคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ท่าขา้ม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1. ผูป่้วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้

 2. เป็นขอ้มูลในการศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด และเป็นแนวทาง       

ในการส่งเสริมการรักษาในผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม 

 3.ประชาชนในชุมชนไดแ้นวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและรู้จกัวิธีการดูแลสุขภาพ

ในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 

 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาคร้ัง น้ี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในกลุ่มผู ้ป่วยโรคเบาหวาน             

ต  าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ก าหนดขอบเขตทบทวนเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน 

2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน 

3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ความรู้เกีย่วกบัโรคเบาหวาน 

 โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus, DM) เป็นภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจากการเผาผลาญ 

(Metabolism) ก่อให้เกิดระดบัน ้ าตาลสูงข้ึนประกอบดว้ยการเผาผลาญ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและ

ไขมนัอนัมีผลมาจากการขาดอินซูลินและหรือความผิดปกติในการออกฤทธ์ิของอินซูลิน ซ่ึงเป็น

ฮอร์โมนท่ีสร้างจากเบตาเซลลข์องตบัอ่อนท าหนา้ท่ีเป็นกลไกส าคญัในการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด

ของร่างกาย หากเป็นโรคระยะเวลานานจะท าใหเ้กิดการท าลายและมีผลเสียต่ออวยัวะต่าง ๆ ท่ีส าคญัคือ 

ตา ไต เส้นประสาท หวัใจ และหลอดเลือด (สุวรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั, 2543:40) 

 ชนิดของโรคเบาหวาน 

   โรคเบาหวาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

  1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดพึ่งฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin Dependent Diabetes 

Mellitus, IDDM) บางคร้ังเรียกวา่ “เบาหวานในเด็ก” เพราะมกัเกิดข้ึนกบัผูท่ี้มีอายุน้อย คือ เด็กและ

วยัรุ่น (จุรีรัตน์ เอกบ ารุง , 2546:45) เกิดจากภูมิตา้นทานของร่างกายท าลายเซลล์ท่ีสร้างอินซูลินในตบั

อ่อน ท าใหร่้างกายหยดุการสร้างอินซูลิน เม่ือร่างกายเกิดภาวะขาดอินซูลินน ้ าตาลก็ไม่สามารถเขา้ไปใน
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เซลลเ์พื่อใหพ้ลงังานได ้จึงตกคา้งในเลือดจนเกิดภาวะปริมาณน ้าตาลในเลือดสูง ส่วนเซลล์เม่ือไม่ไดรั้บ

น ้ าตาลก็ตอ้งหาแหล่งพลงังานใหม่มาทดแทน จึงหนัไปยอ่ยสลายไขมนัและโปรตีนเพื่อให้ไดพ้ลงังาน

กระบวนการสลายไขมนัในระบบน้ีจะท าให้เกิด สารคีโตน (Ketoacidosis) ซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นกรดและเป็น

พิษต่อร่างกายออกมาดว้ย ปกติการยอ่ยสลายไขมนัและโปรตีน จะเกิดอย่างช้าๆ ท าให้สารคีโตนใน

ร่างกายอยูใ่นปริมาณท่ีควบคุมได ้แต่ในกรณีของผูป่้วยเบาหวานชนิดน้ี อตัราการสลายไขมนัจะเกิดข้ึน

เร็วมาก ท าให้มีสารคีโตนคัง่คา้งอยู่ในเลือด จึงเกิดภาวะการคัง่ในเลือดของสารคีโตน (Diabetes 

Ketoacidosis) อาการของภาวะกรดคัง่ในเลือดจากสารคีโตนนั้น คือ หายใจหอบลึก เม่ือหายใจออกมา

จะมีกล่ินเหมือนผลไม ้ชีพจรเตน้เร็ว คล่ืนไส้อาเจียน ระดบัความรู้สึกตวัจะค่อยๆ ลดลง ถา้ไม่ไดรั้กษา

อย่างทนัท่วงทีจะช็อกหมดสติจากภาวะกรดคัง่ในเลือดได ้ อาการท่ีเกิดข้ึนน้ีมกัเป็นอย่างรุนแรงและ

เกิดข้ึนโดยกะทนัหันดงันั้นผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 1 จึงจ าเป็นตอ้งฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมน ้ าตาลใน

เลือดระยะยาว 

  2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (Non- Insulin Dependent Diabetes 

Mellitus, NIDDM) หรือท่ีรู้จกักนัวา่เป็น “เบาหวานในผูใ้หญ่” เน่ืองจากพบไดบ้่อยในผูสู้งอายุท่ีมีอายุ

มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป (ไวกูณฐ์ สถาปนาวตัร , 2545:50) สาเหตุท่ีแทจ้ริงยงัไม่ทราบชดัเจน แต่มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรม นอกจากน้ี ยงัมีความสัมพนัธ์กบัภาวะน ้ าหนกัตวัมาก การขาดการออกก าลงักาย 

และวยัท่ีเพิ่มข้ึน เซลล์ของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ยงัคงมีการสร้างอินซูลิน แต่ท างานไม่เป็นปกติ

เน่ืองจากมีภาวะด้ือต่ออินซูลิน ท าให้เซลล์ ท่ีสร้างอินซูลินค่อยๆถูกท าลายไป บางคนเร่ิมมี

ภาวะแทรกซอ้นโดยไม่รู้ตวั และตอ้งการยาในการรับประทาน และบางรายตอ้งใชอิ้นซูลินชนิดฉีด เพื่อ

ควบคุมน ้าตาลในเลือด 

   3. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabetes mellitus) หญิงท่ีไม่เคยเป็น

เบาหวานมาก่อน และเกิดตรวจพบระดบัน ้ าตาลสูงถึงขั้นเบาหวาน อาจจะรักษาดว้ยการฉีดยา หรือโดย

การควบคุมอาหารขณะตั้งครรภ ์สาเหตุไม่ทราบแน่ชดัแต่เช่ือวา่เกิดจากรก (placenta) สร้างฮอร์โมนเพื่อ

การเจริญเติบโตของทารก ฮอร์โมนน้ีท าให้ความไวต่ออินซูลินลดลง เกิดภาวะ insulin resistance ท าให้

น ้าตาลในกระแสเลือดสูงข้ึนเม่ือคลอดแลว้ระดบัน ้าตาลจะลดลง 

   4. โรคเบาหวานชนิดอื่น ไดแ้ก่ โรคเบาหวานท่ีเกิดจากความผิดปกติทางพนัธุกรรมท่ี

ทราบชนิดชดัเจน โรคของตบัอ่อน ความผดิปกติของฮอร์โมน ยา หรือสารเคมี และอ่ืนๆ 
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 สาเหตุการเกดิโรคเบาหวาน 

1. พันธุกรรม สาเหตุหลกัของผูป่้วยเบาหวานคือ พนัธุกรรม พบวา่ประมาณหน่ึงใน

สามของผูป่้วยโรคเบาหวานมีประวติัญาติเป็นเบาหวาน ลกัษณะยีนของการเป็นเบาหวานเป็นลกัษณะ

ทางพนัธุกรรม 

2. ความอ้วน เป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดโรคเบาหวานเน่ืองจากจะท าให้เซลล์ของ

ร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินลดน้อยลง อินซูลินจึงไม่สามารถพาน ้ าตาลเขา้สู่เซลล์ได้ดี

เหมือนเดิม 

3. อายุ เม่ืออายุมากข้ึนอวยัวะต่างๆ ย่อมตอ้งเส่ือมลง รวมทั้งตบัอ่อนท่ีมีหน้าท่ี

สังเคราะห์และผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ก็จะท าหนา้ท่ีไดล้ดลงจึงเป็นสาเหตุหน่ึงของโรคเบาหวาน 

4. ตับอ่อนไม่สมบูรณ์ เกิดจากการท่ีตบัอ่อนได้รับการกระทบกระเทือนหรือเกิด

อุบติัเหตุท่ีมีผลกระทบต่อตบัอ่อน รวมทั้งอาจเกิดจากโรค เช่น ตบัอ่อนอกัเสบเร้ือรังจากการด่ืมสุรามาก

เกินไป 

5. การติดเช้ือไวรัสบางชนิด เม่ือเขา้สู่ร่างกายแลว้มีผลขา้งเคียงในการเกิดโรค เช่น คาง

ทูม หดัเยอรมนั 

6. ยาบางชนิด มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน เช่น ยาขบัปัสสาวะ ยาคุมก าเนิด เน่ืองจาก

ท าให้ระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงข้ึนได ้ จึงควรปรึกษาแพทยก่์อนใชย้า โดยเฉพาะเม่ือตอ้งใชย้าติดต่อกนั

นานๆ 

7. ภาวะการตั้งครรภ์ เน่ืองจากฮอร์โมนหลายชนิดท่ีรกสังเคราะห์ข้ึนมานั้น มีผลยบัย ั้ง

การท างานของฮอร์โมนอินซูลิน ผูท่ี้ตั้งครรภ์จึงเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โดยเฉพาะผูท่ี้มียีนส์

เบาหวานอยูใ่นร่างกายมาก จึงตอ้งไดรั้บการดูแลจากแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

8. ส่ิงแวดล้อม เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดโรคเบาหวาน ไดแ้ก่ การติดเช้ือ ต่อมในตบัอ่อน

ถูกท าลายโดยพิษของเช้ือโรค หรือถูกท าลายดว้ยสาเหตุอ่ืน เช่น ภาวะทุพโภชนาการ 

9. การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินจะเพิ่มมากข้ึน ถา้

มีการเปล่ียนแปลงยา้ยท่ีอยู่ใหม่ หรือเปล่ียนแปลงความเป็นอยู่ไปสู่ชีวิตท่ีทนัสมยั รวมทั้งอาหารท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เม่ือมีการอพยพไปสู่แหล่งใหม่ 
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10. การออกแรงท างานน้อยลง 

11. ภาวะทุพโภชนาการ เน่ืองจากขาดอาหารโปรตีน 

12. ความเครียดที่ รุนแรง และยาวนาน ท าให้มีผลต่อฮอร์โมนท่ีเก่ียวกับการใช้

คาร์โบไฮเดรต และอินซูลินท่ีสร้างข้ึน 

  อาการของโรคเบาหวาน 

 คนปกติก่อนรับประทานอาหารเชา้จะมีระดบัน ้ าตาลในเลือด 70-110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

หลงัรับประทานอาหารแลว้ 2 ชัว่โมง จะมีระดบัน ้ าตาลไม่เกิน 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร   ผูท่ี้ระดบั

น ้าตาลสูงไม่มากอาจจะไม่มีอาการอะไร อาการท่ีพบไดบ้่อย 

   1. ปัสสาวะบ่อยและมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืน และอาจจะพบว่าปัสสาวะมี       

มดตอม เน่ืองจากเม่ือน ้าตาลในกระแสเลือดมากกวา่ 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร น ้ าตาลจะถูกขบัออกทาง

ปัสสาวะท าใหน้ ้าถูกขบัออกมากข้ึน จึงมีอาการปัสสาวะบ่อยและเกิดการสูญเสียน ้า 

  2. ผูป่้วยจะหิวน ้าบ่อยเน่ืองจากตอ้งทดแทนน ้าท่ีถูกขบัออกทางปัสสาวะ 

3. อ่อนเพลีย น ้ าหนกัลดเกิดเน่ืองจากร่างกายไม่สามารถใชน้ ้ าตาล จึงยอ่ยสลายส่วนท่ี

เป็นโปรตีนและไขมนัออกมา 

  4. ผูป่้วยจะกินเก่งหิวเก่ง แต่น ้ าหนกัจะลดลงเน่ืองจากร่างกายน าน ้ าตาลไปใช้เป็น

พลงังานไม่ได ้จึงมีการสลายพลงังานจากไขมนัและโปรตีนจากกลา้มเน้ือ 

  5. อาการอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดไดแ้ก่ การติดเช้ือ แผลหายชา้ คนัตามผิวหนงั มีการติดเช้ือรา

โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณช่องคลอดของผูห้ญิง 

  6. เห็นภาพไม่ชัด ตาพร่ามวัต้องเปล่ียนแว่นบ่อย ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะมีการ

เปล่ียนแปลงสายตา เช่น สายตาสั้น ตอ้กระจก 

  7. ชาไม่มีความรู้สึก เจ็บตามแขนขา หยอ่นสมรรถภาพทางเพศ เน่ืองจากน ้ าตาลสูง

นานๆ ท าใหเ้ส้นประสาทเส่ือม เกิดแผลท่ีเทา้ไดง่้าย เพราะไม่รู้สึก 

  8. อาเจียน 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 

 ผูป่้วยเบาหวานทุกประเภท เกิดโรคแทรกซอ้นท่ีมีอนัตรายและคุกคามชีวิตได ้ปัจจยัท่ีส าคญั

ซ่ึงท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนในผูป่้วยเบาหวาน คือ ระยะเวลาท่ีเป็นโรค การควบคุมโรคไม่ดีระดบั
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โคเลสเตอรอลสูง ความดนัโลหิตสูง การสูบบุหร่ี อายุมาก ส่วนมากผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 จะมี

ปัญหาท่ีเกิดจากโรคแทรกซอ้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1. โรคแทรกซ้อนเฉียบพลนั 

1.1. ภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า (Hypoglycemia) โดยจะพบวา่น ้ าตาลในเลือดมกั

ต ่ากวา่ 60  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มกัพบในผูท่ี้ก าลงัรักษาโดยใชอิ้นซูลินหรือยาเม็ดในขณะท่ีไดรั้บยา

ตามปกติ  แต่ในผูป่้วยท่ีออกก าลงักายมากผดิปกติหรือรับประทานอาหารไม่ไดห้รือไดรั้บยาบางชนิดด่ืม

สุรามาก ผูป่้วยจะมีอาการตวัเยน็ ชีพจรเบาเร็ว อ่อนเพลีย เหง่ือออก ใจสั่นเป็นลม วิงเวียน มึนงง ตาพร่า

มวั  ถา้ไม่ไดรั้บน ้าตาลทดแทนจะมีระดบัความรู้สึกตวัลดลงและหมดสติในท่ีสุด 

   1.2. ภาวะน ้าตาลในเลือดสูงและโลหิตเป็นพิษ (Hyperglycemia) โดยจะพบ

ใน 2 ลกัษณะ คือ 

    1.2.1 ภาวะกรดในเลือดสูง มกัพบในผูป่้วยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน

หรือในรายท่ีมีอินซูลินน้อยมาก มีการด้ือต่ออินซูลิน ภาวะเครียด มีไข ้ติดเช้ือ โดยจะมีอินซูลินนอ้ย

มาก และมีการหลั่งฮอร์โมนกลูคากอน คอร์ติซอล แคทีโคลามีน ซ่ึงออกฤทธ์ิตา้นการท างานของ

อินซูลิน ท าใหร่้างกายไม่สามารถใชก้ลูโคสเป็นพลงังานไดต้ามปกติ ร่างกายจึงมีการสลายไขมนัออกมา

ใช้เป็นพลงังานทดแทน จึงเกิดสารคีโตนมากข้ึนท าให้มีภาวะเป็นกรดในเลือดสูงข้ึน ผูป่้วยมีอาการ

หายใจหอบลึก มีกล่ินอะซิโตน ระดบัน ้ าตาลในเลือดจะสูงมากกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มี

โซ เ ดี ยมไบคา ร์บอเนตต ่ ากว่ า  1 5  mEq/L และ มีสารคีโตนในปัสสาวะ มีค ล่ืนไส้  อา เ จี ยน 

อ่อนเพลีย ปัสสาวะมาก กระหายน ้ า ผิวหนงัแห้ง ปัสสาวะมากข้ึนเกิดการขาดน ้ าถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข

ผูป่้วยจะ ซึม สับสน หมดสติลงและอาจจะเสียชีวติได ้

          1.2.2  ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูงโดยไม่มีกรด มกัพบในผูป่้วยชนิดไม่

พึ่งอินซูลิน ร่างกายยงัคงมีอินซูลินพอ ไม่เกิดการสลายของไขมนัจนถึงขั้นภาวะกรดในเลือดสูง แต่มี

อินซูลินไม่ เพียงพอในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต   ท  าให้มีน ้ าตาลในเลือดสูงมาก  มีอาการ

ซึม สับสน ไม่รู้สึกตวัและมีอาการขาดน ้ าอย่างมาก เช่นผิวหนงัแห้ง ตาลึก ไม่มีอาการคล่ืนไส้อาเจียน

เหมือนภาวะกรดในเลือดสูง  แต่อาจพบน ้ าตาลในเลือดสูงกว่า 400 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และมี      

ออสโมลาลิตีในพลาสมาสูงกวา่ 315 มิลลิออสโม   
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2. โรคแทรกซ้อนเร้ือรัง 

2.1. โรคแทรกซ้อนทางตา เกิดจากการท่ีน ้ าตาลเขา้ไปในชั้นของเซลล์เยื่อบุ

เรียบปิดช่องว่างภายในของร่างกาย (Endothelium) ของ หลอดเลือดเล็กๆ ในลูกตา ท าให้หลอดเลือด

เหล่าน้ีมีการสร้างไกลโคโปรตีนซ่ึงจะถูกขนยา้ยออกมาเป็นเน้ือเยื่อท่ีท าหน้าท่ีเป็นฐานให้กบัเน้ือเยื่อ

ชนิดต่าง ๆ (Basement membrane) มากข้ึน ท าให้หนา แต่เปราะ หลอดเลือดเหล่าน้ีจะฉีกขาดไดง่้าย 

เลือดและสารบางอยา่งท่ีอยูใ่นเลือดจะร่ัวออกมา และมีส่วนท าให้จุดด่างบนผิวหนงั (Macula) บวม ซ่ึง

จะท าให้เกิดตามวั (Blurred vision) หลอดเลือดท่ีฉีกขาดจะสร้างแขนงของหลอดเลือดใหม่ออกมา

มากมายจนบดบงัแสงท่ีมาตกกระทบยงัเรตินา (Retina) ท าใหก้ารมองเห็นของผูป่้วยแยล่ง 

2.2 โรคแทรกซ้อนทางไต (Diabetic nephropathy) พบว่ามีหลอดเลือดท่ีไต

เส่ือมลง มีเลือดไปเล้ียงไตลดลง  การกรองลดลง มีการร่ัวของโปรตีนในปัสสาวะ ผูป่้วยมกัมีอาการ

บวม  ถา้มีอาการท่ีรุนแรงจะเกิดการคัง่ของของเสีย  ชกัน าให้เกิดภาวะไตวายในท่ีสุด และมีผลตามมา

คือ มีความดนัโลหิตสูงข้ึนจากไตวาย 

2.3 โรคแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือดแดง จากความผิดปกติของหลอด

เลือดใหญ่และขนาดเล็กท่ีท าให้หลอดเลือดเกิดการอุดตนั  โป่งพองหรือสร้างหลอดเลือดท่ีไม่แข็งแรง

ข้ึนมาใหม่  จึงมีส่วนส าคญัในการท าให้เกิดโรคของหลอดเลือดได้แก่  ความดนัโลหิตสูงข้ึน หลอด

เลือดหวัใจตีบตนั  หลอดเลือดท่ีไตผิดปกติและหลอดเลือดสมองผิดปกติโดยผูป่้วยเบาหวานมีโอกาส

เกิดโรคหลอดเลือดหวัใจมากกวา่คนปกติถึง 2 เท่า  และเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกวา่คนปกติถึง 3 

เท่า นอกจากน้ียงัพบว่าความหนืดของเลือดเพิ่มข้ึน มีการท างานของเกล็ดเลือดผิดปกติรวมทั้งมีภาวะ

เป็นลมเม่ือเปล่ียนท่าเร็วๆ ไดง่้าย (Orthostatic hypotension) 

2.4 โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนปลาย (Diabetic neuropathy) จะ

พบว่ามีการเส่ือมของเส้นประสาทรับความรู้สึก เน่ืองจากการท าลายแอกซอน (Axon) ของเยื่อหุ้ม

เส้นประสาทและมีการเปล่ียนแปลงของเซลล์ประสาท ท าให้มีการคัง่ของซอร์บิทอล (Sorbital) และ 

ฟรุกโตส เกิดเซลลป์ระสาทเส่ือมสภาพ เกิดการอุดตนัของหลอดเลือดเล็ก ๆ  ท าให้ขาดออกซิเจนและมี

การส่งสัญญาณเขา้ออกชา้  ไดแ้ก่ เส้นประสาทท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือเทา้  เส้นประสาทอตัโนมติัท่ีไปเล้ียง

ต่อมเหง่ือและหลอดเลือดบริเวณเทา้  อาการท่ีพบคือ  การชาท่ีปลายเทา้ทั้งสองขา้ง  ปวดแสบปวด

ร้อน กลา้มเน้ืออ่อนแรง  การสูญเสียการควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือท่ีตอ้งใช้ในการท างานอย่าง



 13 

ละเอียด  นอกจากน้ีจะพบพยาธิสภาพท่ีเส้นประสาทในส่วนของการควบคุมภายในร่างกาย โดยจะ

พบวา่มีอาการทอ้งเดิน การควบคุมการท างานของต่อมเหง่ือผิดปกติ ทอ้งผกู ปัสสาวะคา้งในกระเพาะ

ปัสสาวะหลงัการถ่ายปัสสาวะ และมีความผดิปกติของระบบสืบพนัธ์ุ 

2.5 โรคแทรกซ้อนที่เท้า ผูป่้วยเบาหวานมีภาวะท่ีท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนท่ี

เทา้ไดห้ลายประการ ไดแ้ก่ 

1. ปลายประสาทอกัเสบ (Peripheral neuropathy) เน่ืองจากผูป่้วยไม่รู้สึกเจ็บปวดเม่ือ

เหยียบวตัถุมีคมหรือโดนวตัถุท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือโดนรัดท่ีเทา้จึงเกิดเป็นแผลโดยไม่รู้สึกตวัและเม่ือ

เป็นอยู่นานท าให้เ กิดข้อต่ออักเสบท่ีเกิดจากการสูญเสียความรู้สึกป้องกัน (Ostoearthropathy 

Neuropathic) ได ้

2. โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ (Peripheral vascular disease) เม่ือมีการอุดตนัของ

เส้นเลือดท าใหเ้กิดการกลายเป็นเน้ือร้าย (Gangrene) เป็นเหตุใหเ้น้ือตาย และติดเช้ือ 

3. การติดเช้ือง่าย เน่ืองจากเบาหวานท่ีควบคุมไม่ดี ท าให้ภูมิตา้นทานเสียไป ประกอบ

กบัเส้นเลือดไปเล้ียงไม่ดี ท าให้โรคติดเช้ือลุกลาม ยาปฏิชีวนะท่ีให้ไปไม่ถึงบริเวณท่ีมีการติดเช้ือใน

ปริมาณท่ีเพียงพอ การมีเช้ือราบริเวณซอกเทา้ ท าใหเ้กิดแผลและมีการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอ้นได ้

4. ภาวะโรคระบบประสาท (Autonomic neuropathy) ท าให้ไม่มีเหง่ือออก เป็นผลให้

ผิวหนงับริเวณส่วนขาแห้งแตกเป็นแผลไดง่้ายปัจจยัดงักล่าวประกอบกนั ท าให้เกิดแผลติดเช้ือไดง่้าย 

และเม่ือเกิดแลว้แผลหายชา้ 

 การวนิิจฉัยโรค 

1. ตรวจระดับน า้ตาลในเลอืด 

การตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือดนั้นเป็นวิธีท่ีจะท าให้เราทราบไดอ้ย่างชดัเจนวา่มีระดบั

น ้าตาลสูงเพียงใด ซ่ึงท าให้ทราบวา่เป็นเบาหวานหรือไม่ค่อนขา้งท่ีจะแน่นอน ในคนปกติระดบัน ้ าตาล

ในเลือดจะคงท่ี คือประมาณ 80 - 110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยระดบัน ้ าตาลก่อนรับประทานอาหารเชา้

จะมีค่าประมาณ 70-115 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เม่ือรับประทานอาหาร อาหารจะถูกยอ่ยสลายเป็นน ้ าตาล

กลูโคสและถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือด ท าให้ระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงข้ึนแต่จะไม่เกิน 140 มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร หลงัรับประทานอาหารเชา้แลว้ 2 ชัว่โมง แต่หากตรวจพบระดบัน ้ าตาลท่ีสูงเกิน 140 มิลลิกรัม

ต่อเดซิลิตร อยา่งนอ้ย 2 คร้ังข้ึนไปก็จะถือวา่ผูน้ั้นเป็น “เบาหวาน” 
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2. ตรวจระดับน า้ตาลในปัสสาวะ 

กรณีท่ีตรวจวดัระดบัน ้ าตาลในปัสสาวะและพบวา่มีน ้ าตาลปนออกดว้ยนั้น ยอ่ยแสดง

วา่ผูน้ั้นป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยดูประกอบกบัการมีระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงกวา่ 180-200มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากไตของคนเรามีความสามารถกรองน ้ าตาลได้ประมาณ180-200 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ฉะนั้นหากร่างกายมีน ้ าตาลในเลือดสูงกวา่ระดบัน้ี ไตก็จะไม่สามารถกรองน ้ าตาล

เอาไวไ้ดน้ ้าตาลส่วนท่ีเกินออกมาเหล่านั้นก็จะถูกขบัออกมากบัปัสสาวะ ซ่ึงตรวจพบไดโ้ดยการทดสอบ

ทางหอ้งทดลอง 

3. ตรวจระดับไขมันในเลอืด 

การตรวจเลือดนั้นนอกจากวดัระดับน ้ าตาลในเลือดแล้วยงัต้องตรวจวดัระดับของ

โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ วา่มีปริมาณสูงเกินไปหรือไม่ร่วมดว้ย 

4. ตรวจหา ฮีโมโกบิล เอ วนั ซี (Hb A1 C) 

การตรวจจ านวนน ้ าตาลท่ีจบัอยูก่บัฮีโมโกบินซ่ึงเป็นสารโปรตีนชนิดหน่ึงในเม็ดเลือด

แดงมีหน้าท่ีน าออกซิเจนเขา้สู่เซลล์ การตรวจดว้ยวิธีน้ีจะใช้หลงัการรักษาแลว้เพื่อตรวจผลของการ

ควบคุมโรคมากกวา่ตรวจเพื่อหาโรคการตรวจโรคเบาหวานดว้ยกรรมวิธีต่างๆ เหล่าน้ีหากไดผ้ลชดัเจน

แลว้วา่ผูรั้บการตรวจป่วยเป็นเบาหวาน ผูป่้วยจะไดรั้บค าแนะน าให้มาตรวจวดัน ้ าตาลในเลือดและตรวจ

ปัสสาวะเป็นประจ า ส าหรับเบาหวานชนิดท่ี 1 และ 2 ท่ีตอ้งพึ่งอินซูลินนั้นควรไดรั้บการตรวจอยา่งนอ้ย

ปีละ 4 คร้ัง หากเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 แบบไม่ตอ้งพึ่งอินซูลินควรเขา้รับการตรวจปีละ 2 คร้ัง 

 การรักษาโรคเบาหวาน 

 แมโ้รคเบาหวานจะเป็นโรคเร้ือรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็มีวิธีป้องกนัและ

ควบคุมโรค ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีร้ายแรงได ้จุดมุ่งหมายของการควบคุมโรคคือ การท าให้ผูป่้วย

กลบัคืนสู่สภาพปกติทางดา้นร่างกายเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อให้ผูป่้วยมีชีวิตไดอ้ย่างปกติ ดงันั้นการรักษา

โรคเบาหวานจะตอ้งอาศยัการควบคุมอาหาร การออกก าลงักาย และการใช้ยา ซ่ึงทั้งน้ีตอ้งการก าลงัใจ

ความร่วมมือจากญาติพี่นอ้งหรือผูดู้แล การใชย้ารักษาจะเร่ิมเม่ือผูป่้วยไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาล

ในเลือดให้บรรลุเป้าหมายดว้ยการควบคุมอาหารและการออกก าลงักาย การใชย้าจึงมีความส าคญัมาก

ต่อชีวิตผู ้ป่วยเบาหวานในปัจจุบันซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างจากในอดีต โดยทั่วไปแพทย์จะให้ยาท่ี

เหมาะสมคือออกฤทธ์ิไม่แรงและหมดฤทธ์ิเร็ว เร่ิมจากขนาดยาต ่าๆ ก่อน มีวิธีการใช้ยาท่ีง่ายและเกิด
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ผลขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด อยา่งไรก็ตามผูป่้วยท่ีใชย้าจะตอ้งควบคุมอาหารและออกก าลงักายร่วมดว้ยเสมอ ผู ้

จะตอ้งใช้ยาตลอดชีวิตเพื่อควบคุมระดบัน ้ าตาลและอาการของโรคเบาหวานตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ปัญหาจึงอยูท่ี่วา่จะท าอยา่งไรผูป่้วยสูงอายจึุงจะอยูก่บัโรคเบาหวานและการใชย้าอยา่งมีความสุข 

2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 1.  การควบคุมอาหาร 

 เน่ืองจากโรคเบาหวานเป็นภาวะท่ีระดบัน ้าตาลในเลือดสูง เน่ืองจากไม่สามารถน ากลูโคส

ไปใชไ้ดต้ามปกติ การควบคุมอาหารจึงช่วยลดปริมาณกลูโคสท่ีดูดซึมเขา้สู่ร่างกายโดยการลดปริมาณ 

หรือเปล่ียนสัดส่วนหรือชนิดของอาหารเพื่อใหน้ ้าตาลดูดซึมไดช้า้ลง ท าใหร้ะดบัน ้าตาลในเลือดลดลง

ได ้

 จุดมุ่งหมายในการควบคุมอาหาร 

1. เพื่อช่วยให้ผูป่้วยสามารถรักษาระดบัน ้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดบัปกติหรือใกลก้บั

ระดบัปกติ 

2. เพื่อช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บสารอาหารต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนัวิตามิน และ

เกลือแร่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 

3. เพื่อช่วยป้องกนัภาวะไขมนัในเลือดสูง 

4. เพื่อลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในผูป่้วยโรคเบาหวาน เช่น ภาวะหลอดเลือด

แดงแขง็ ภาวะหมดสติเน่ืองจากการมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงหรือจากการมีระดบัน ้าตาลในเลือดต ่า 

5. เพื่อควบคุมน ้ าหนกัของผูป่้วยให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีควรเป็น ถา้เป็นเด็กให้ไดรั้บพลงังาน

เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโต 

6. เพื่อช่วยใหผู้ป่้วยโรคเบาหวานมีสุขภาพแขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

7. เพื่อช่วยใหผู้ป่้วยสามารถท ากิจกรรมหรือท างานต่างๆไดเ้ป็นปกติ 

 ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควรควบคุมอาหาร ไดด้งัน้ี 

 การควบคุมอาหารเบาหวานท่ีถูกตอ้งนั้นตอ้งควบคุมพลงังานในอาหารผูป่้วยให้เหมาะสม

กบัแรงงานท่ีผูป่้วยใชใ้น การท ากิจกรรมต่าง ๆ มิใช่จ ากดัหรือควบคุมเฉพาะขา้วและน ้ าตาลเท่านั้น ถา้

รับประทานเน้ือสัตวแ์ละไขมนัมาก ระดบัน ้ าตาล ก็สูงไดเ้พราะอาหารทุกอยา่งให้พลงังานเม่ือไดรั้บ 
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มาก ๆ พลงังานท่ีไดรั้บจะมากกวา่ท่ีร่างกายตอ้งการ ระดบัน ้ าตาลในเลือดจะสูง ดงันั้น ผูป่้วยจึงควร

รับประทานขา้ว เน้ือสัตว ์ ไขมนั ผลไมใ้นปริมาณท่ีก าหนดเพื่อให้ไดพ้ลงังานเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของร่างกายผูป่้วยควรงดน ้าตาลและอาหารท่ีมีน ้าตาลทุกชนิด 

 ผู้ป่วยเบาหวานจะรับประทานอาหารโดย 

1. ทานอาหารครบ 5 หมู่ ประกอบดว้ย เน้ือสัตว ์ขา้วหรือแป้งอ่ืน ๆ 

2. ทานขา้วเป็นประจ าตามท่ีก าหนด 

3. ทานผกัใหม้ากโดยเฉพาะผกัประเภทใบและถัว่สด 

4. ตกัขา้วตามจ านวนท่ีก าหนดไม่ควรเติมอีกถา้ไม่อ่ิมทานผกัเพิ่มลดอาหารประเภท

แป้ง 

5. หลีกเล่ียงผลไมท่ี้มีรสหวานจดั เช่น ทุเรียน ขนุน นอ้ยหน่า ละมุด ออ้ย มะขามหวาน

แหง้ ผลไมก้ระป๋องต่างๆ 

6. ทานผลไมท่ี้หวานนอ้ย เช่น ส้ม มะละกอ พุทรา ฝร่ัง 

7. งดของหวานทุกชนิดและขนมท่ีใส่น ้าตาล เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง สังขยา ขนมหมอ้

แกง กะละแม ขา้ว เหนียวแกว้ ขา้วเหนียวแดงเม็ดขนุน มะพร้าวแกว้ ขนมเด็ก อาหารเช่ือมทุกชนิด เช่น 

ลูกตาล เช่ือม กลว้ยเช่ือม มนัเช่ือม มะตูมเช่ือม พุทราจีนเช่ือม สาเกเช่ือม ไอศกรีม ฯลฯ 

8. หลีกเลียงการทานเคร่ืองในสัตวต่์าง ๆ 

9. หลีกเล่ียงการทานไขมนัสัตว  ์น ้ ามนัหมู เนย มนัหมู มนัไก่ เน้ือติดมนั หมูสามชั้น 

ครีม และน ้ามนัพืช จ าพวก กะทิ น ้ามนัมะพร้าว น ้ามนัปาลม์ หนงัไก่ 

10. ใชน้ ้ ามนัพืชท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัถัว่เหลือง น ้ ามนัร า น ้ ามนัฝ้าย น ้ ามนัขา้วโพด 

ใหม้ากข้ึน โดยใชใ้น การ ประกอบอาหารเป็นประจ า 

11. หลีกเล่ียงอาหารทอดท่ีมีน ้ ามนัมาก เช่น ปาท่องโก๋ ขา้วเกรียบทอด ขา้วตงัทอด     

มนัทอด ฯลฯ 

12. ทานอาหารให้ตรงเวลา และไม่ควรงดอาหารม้ือหน่ึงม้ือใดโดยเฉพาะผูไ้ดรั้บการ

รักษาดว้ยการฉีด อินซูลิน เพราะอาจมีผลใหน้ ้าตาลในเลือดต ่าจนหมดสติได ้
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 2.  การออกก าลงักาย 

 คนปกติเวลาออกก าลงักาย ร่างกายจะใช้ Glycogen, triglyceride, free fatty acid และ 

glucose เป็นพลงังานร่างกายจะปรับตวัมิใหเ้กิดภาวะน ้าตาลต ่าโดยการลดการหลัง่อินซูลิน เพิ่มการหลัง่

กลูคากอน (glucagons) ในระยะเร่ิมตน้ เพิ่มการหลัง่สารอะดรีนาลิน (adrenalin) ในระยะต่อมา ผลท าให้

ร่างกายใชน้ ้าตาลอยา่งเหมาะสมไม่เกิดภาวะน ้าตาลต ่า  

 ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ีหน่ึงกลไกการหลัง่ฮอร์โมนเสียไปกล่าวคือ ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี

หน่ึงถ้ารักษาไม่ดีได้รับอินซูลิน (Insulin)ไม่พอเวลาออกก าลังกายมีการหลั่งสารอะดรีนาลิน 

(Adrenalin) มาก ท าใหน้ ้าตาลในเลือดสูงเกิดภาวะขาดอินซูลิน (Ketoacidosis)ไดง่้ายและในทางตรงกนั

ขา้มหากไดอิ้นซูลินมากเกินไปจะเกิดภาวะน ้าตาลต ่า (Hypoglycemia) ไดง่้าย ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ีสอง

ภาวะดงักล่าวพบไดน้อ้ย 

 ประโยชน์จากการออกก าลงักาย 

1. ลดปัจจยัเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดแดงแข็ง เช่น ความดนัโลหิตสูง ไขมนั

ในเลือดสูง  

2. ท าใหน้ ้าหนกัลดลง  

3. ท าให้การคุมเบาหวานดีข้ึนเน่ืองจากการเพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลิน (insulin 

sensitivity) หลงัออกก าลงักาย 48 ชัว่โมงร่างกายยงัไวต่ออินซูลิน หากออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอจะ

ท าใหร่้างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีข้ึนโดยท่ีน ้าหนกัไม่เปล่ียนแปลง  

4. สามารถลดยาฉีดอินซูลิน หรือ ยากิน  

5. เพิ่มคุณภาพชีวติ  

 ข้อแนะน าการออกก าลงักายกับเบาหวานชนิดที่หน่ึง  

1. ไม่ควรออกก าลงักายถา้น ้าตาลตอนเชา้มากกวา่ 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

2. ใหกิ้นน ้าตาลถา้น ้าตาลในเลือดต ่ากวา่100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

3. ตรวจน ้าตาลก่อนและหลงัออกก าลงักาย  

4. เตรียมน ้าตาลไวข้ณะออกก าลงักาย 

5. ปรับการฉีดอินซูลินและอาหารเพื่อป้องกนัภาวะน ้าตาลต ่า  
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 แนวทางออกก าลงักายอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยเบาหวาน 

1. ปรึกษาแพทยแ์ละไดรั้บการตรวจร่างกายจากแพทยอ์ยา่งละเอียด  

2. ผูป่้วยตอ้งมีป้ายแสดงตวัวา่เป็นเบาหวานติดตวัไวเ้สมอ  

3. ควบคุมน ้ าตาลไม่ให้สูงเกินไป คือไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในเบาหวาน

ชนิดท่ี1 ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในเบาหวานชนิดท่ี2  

4. เรียนรู้อาการ และวธีิป้องกนัภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า  

5. ตรวจดูเทา้วา่มีแผล ตาปลา หรือการอกัเสบใด ๆ 

6. ใส่รองเทา้อยา่งเหมาะสมส าหรับการออกก าลงักาย และตอ้งสวมถุงเทา้ทุกคร้ัง  

7. ผูป่้วยท่ีใช้ยาฉีดอินซูลินแนะน าให้เล่ียงการออกก าลงักายช่วงขณะท่ียาออกฤทธ์ิ

สูงสุด และไม่ฉีดอินซูลินบริเวณท่ีออกก าลงักายใหฉี้ดบริเวณหนา้ทอ้งแทน 

8. ถา้ผูป่้วยฉีดอินซูลิน ชนิดออกฤทธ์ิระยะกลาง (Intermediate-acting) ให้ลดขนาดยา

ลง ร้อยละ 30-35 

9. ถา้ผูป่้วยฉีดอินซูลิน ชนิดออกฤทธ์ิระยะกลาง (Intermediate-acting) ร่วมกบัออก

ฤทธ์ิระยะสั้น (Short-acting) ใหล้ดหรืองด และลดลง 1/3  

10. ถา้ผูป่้วยฉีดอินซูลิน ชนิดออกฤทธ์ิระยะสั้น (Short-acting insulin) ให้ลดยาฉีดก่อน

ออกก าลงักาย  

11. ตอ้งสามารถทราบภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า และมีน ้าตาลติดตวั  

12. ด่ืมน ้าใหพ้อทั้งก่อนและหลงัออกก าลงักาย  

 สรุปแนวทางออกก าลงักาย 

1. จะต้องออกก าลังกายจนรู้ สึกหัวใจเต้นหรือ เห ง่ือออก  หรือจับชีพจรได ้               

ร้อยละ 60-80 ของอตัราเตน้สูงสุด  

2. จะตอ้งอบอุ่นร่างกายอยา่งนอ้ย 5 นาทีโดยตอ้งออกก าลงักายวนัละ 20-40 นาที 

3. วิธีการออกก าลงัอาจท าได้โดย การวิ่งอยู่กบัที วิ่งเหยาะ ๆ เดินเร็ว ๆ ข่ีจกัรยาน    

วา่ยน ้า  

4. ออกก าลงักายวนัละคร้ัง อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อสัปดาห์  

5. แนะน าใหอ้อกช่วงเยน็  

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/rheumatoid/foot_fitness/fitshoe.htm
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6. เร่ิมตน้ออกก าลงัแบบเบา ๆ ก่อน และเพิ่มข้ึนเม่ือท่านแข็งแรงข้ึน  

7. พยายามออกก าลงัเวลาเดียวกนั ส าหรับผูท่ี้ฉีดอินซูลินควรหลีกเล่ียงการออกก าลงั

เวลาท่ีอินซูลินออกฤทธ์ิสูงสุด  

8. อินซูลินควรจะฉีดท่ีหนา้ทอ้ง  

9. ไม่ควรออกก าลงักายหลงัอาหารม้ือหนกัโดยทนัที  

10. งดออกก าลงักายเม่ือรู้สึกไม่สบาย  

11. จบัชีพขจรขณะออกก าลงักาย และควบคุมมิใหก้ารเตน้ของหวัใจเกินเป้าหมาย  

12. ควรออกก าลงักายเป็นกลุ่ม  

13. พกบตัรประจ าตวัวา่เป็นเบาหวาน 

14. น าลูกอมติดตวัไปดว้ยทุกคร้ัง เพื่อช่วยในกรณีท่ีน ้าตาลในกระแสเลือดลดต ่าลง 

(Hypoglycermia) 

 3.  การใช้ยารักษา 

      ปัจจุบนัการรักษาด้วยยาไดรั้บความนิยมใชใ้นการรักษาโรคเบาหวานชนิดท่ีสองเน่ืองจาก

ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. มีหลักฐานยืนยนัว่าการควบคุมเบาหวานท่ีดีสามารถลดโรคแทรกท่ีเกิดจาก

เบาหวาน  

2. การวินิจฉัยเบาหวานใชเ้กณฑ์ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรท าให้เร่ิมรักษาเบาหวาน

เร็วข้ึน  

3. ความปลอดภยัของยามีมากข้ึนเกิดภาวะน ้าตาลต ่านอ้ยลง 

ยาเมด็ลดระดบัน ้าตาลในเลือดมีก่ีประเภท เราแบ่งยาเมด็ลดระดบัน ้าตาลออกเป็น 2 ประเภท 

1. เสริมการออกฤทธ์ิของอินซูลิน (Agents Enhancing the Effectiveness of Insulin) ยาใน

กลุ่มน้ีไม่ท าใหเ้กิดภาวะน ้าตาลในเลือดต ่ายาในกลุ่มน้ีไดแ้ก่  

 1.1. Metformin  เน่ืองจากยาน้ีมีผลท าให้เบ่ืออาหาร ดั้ งนั้นจึงเหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีมี

น ้ าหนกัมาก ยาน้ีลดน ้ าหนกัไดป้ระมาณ 0.6 กิโลกรัม มีผลดีต่อระดบัไขมนัในเลือดเพราะสามารถลด 

Triglyceride ร้อยละ 10-20  ลด Cholesterol ร้อยละ 5-10  ลด LDL ร้อยละ 8  เพิ่ม HDL ร้อยละ 2 ท าให้
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ลด Fasting blood sugar ลงได ้58 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ลด HbA1cได ้ร้อยละ 1.8 หากใช้ร่วมกบั 

sulfonylurea สามารถลด FPG ได ้100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ดงันั้นหากน ้ าตาลในเลือดมากกวา่ 300 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มกัไม่ไดผ้ลจากยารับประทาน 

กลไกการออกฤทธ์ิ 

  1.  ลดการสร้างน ้าตาลจากตบั (decrease glycogenolysis,decrease gluconeogenesis)  

  2.  ท าใหน้ ้าตาลเขา้เซลลดี์ข้ึน (insulin-stimulated glucose transport in muscle cell)  

ผลข้างเคียงของยา 

 1.  มีอาการคล่ืนไส้อาเจียน ทอ้งอืด ทอ้งเสีย ควรแนะน าให้รับประทานยาพร้อมอาหารหรือ

หลงัอาหาร  

 2.  ภาวะเป็นกรดในเลือด (Lactic acidosis) โดยมากพบในผูป่้วยท่ีมีปัจจยัเส่ียง เช่น โรคไต 

โรคตบั ภาวะติดเช้ือ   

ข้อห้ามใช้ 

  1.  ไตเส่ือมค่า serum creatinin > 1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

  2.  มีภาวะอ่ืนๆท่ีมีโอกาสเกิดภาวะเป็นกรดในเลือด (Lactic acidosis) 

  3.  ผูป่้วยท่ีมีโรคหวัใจ โรคตบั และผูสู้งอายคุวรใชอ้ยา่งระมดัระวงั 

  1.2. Troglitazone  ยาตวัน้ีดูดซึมเร็ว ให้พร้อมอาหารตอนเช้าสามารถลด FPG 25-40 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ลด HbA1c ร้อยละ 0.6-1 ยาตวัน้ีลดระดบัไตรกลีเซอร์ไรด์ ลดระดบัอินซูลิน แต่

เพิ่มระดบั HDL และระดบั LDL  

กลไกการออกฤทธ์ิ 

 1.  เพิ่มการออกฤทธ์ิของอินซูลิน แต่ไม่เพิ่มการหลัง่การหลัง่อินซูลิน  

 2.  เพิ่มการใชก้ลูโคสในกลา้มเน้ือ  

 3.  ลดการสร้างน ้าตาลจากตบั  

ข้อบ่งช้ีในการใช้ยา 

1. ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี2 ท่ีมีภาวะด้ือต่ออินซูลินร่วมดว้ย  

2. ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม่สามารถทนต่อ Metformin  

 

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/DM/oha.htm#Troglitazone
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ข้อห้ามใช้ 

1. เบาหวานชนิดท่ี1 ท่ีไม่ไดรั้บอินซูลิน  

2. ตั้งครรภ ์ 

3. โรคตบัระยะเฉียบพลนั  

4. หวัใจลม้เหลว  

ผลข้างเคียงของยา 

1. มีการลดลงของความเขม้ของเลือด แต่อยูใ่นเกณฑป์กติ  

2. อาจท าใหต้บัอกัเสบ ควรเจาะเลือดตรวจการท างานของตบัทุก 2 เดือนเป็นเวลา 1 ปี  

3. ภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า  

4. ภาวะบวมเกิดจากการคัง่ของน ้าพบไดป้ระมาณร้อยละ 7-15  

5. น ้าหนกัตวัเพิ่มประมาณ 2 กม.  

ข้อควรระวงั  ควรระวงัในโรคตบั คนใหน้มบุตร คนทอ้ง และคนท่ีหวัใจวาย 

 1.3. Acarbose  เป็นยาท่ีน ามาใชรั้กษาผูป่้วยเบาหวานโดยลดการดูดซึมสารอาหารท่ีล าไส้

เล็กส่วนตน้ สามารถลด FPG ได1้6-20 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ลด HbA1c ได ้0.59 % และลดน ้ าตาลหลงั

อาหาร (post prandrial glucose) ได ้51 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร    

ข้อบ่งช้ีในการใช้ 

  1.  ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ีสองท่ีมีระดบัน ้าตาลสูงไม่มาก  

  2.  ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ีสองท่ีมีระดบัน ้าตาลหลงัอาหารสูง  

  3.  ใชร่้วมกบัยาเมด็ลดน ้าตาลชนิดอ่ืน  

  4.  ใชร่้วมกบัอินซูลินในการรักษาเบาหวานชนิดท่ี1  

ผลข้างเคียงของยา 

1. ทอ้งอืด ทอ้งเดิน ปวดทอ้ง ควรเร่ิมยาแต่นอ้ยเค้ียวพร้อมอาหาร  

2. ภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า  

3. ท าใหต้บัอกัเสบได ้ 

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/DM/oha.htm#Alpha-Glucosidase inhibitors (acarbose]
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 เพื่อลดผลข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหารให้เร่ิมยาขนาดน้อยท่ีสุด 25 มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร และเพิ่มขนาดยาอยา่งชา้ๆพร้อมอาหารม้ือท่ีรับประทานใหน้อ้ยท่ีสุด ผูป่้วยไตเส่ือมก็ไม่ควรใช้

ยาน้ี 

ข้อห้ามใช้ 

1. โรคทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะ ล าไส้อกัเสบ  

2. ไตเส่ือม  

3. เบาหวานชนิดท่ีหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บอินซูลิน  

4. ผูป่้วยโรคตบัแขง็ 

2. ยาเพิ่มการหลัง่ของอินซูลิน (Agents Augmentating the supply of Insulin) ยาในกลุ่มน้ีเพิ่ม

การหลัง่ของอินซูลิน ไดแ้ก่  

 2.1. Sulfonylurea  ยากลุ่มน้ีดูดซึมไดดี้เม่ือให้ยาก่อนอาหาร ยาจะถูกขบัออกทางไตเป็น

ส่วนใหญ่ดงันั้นผูป่้วยท่ีไตเส่ือมจึงไม่ควรใชย้าในกลุ่มน้ี ยาในกลุ่มน้ีจะมีกลไกการออกฤทธ์ิคลา้ยกนั 

ต่อระยะเวลาในการออกฤทธ์ิต่างกนัดงันั้นจึงห้ามใชย้าในกลุ่มน้ีร่วมกนั ควรรับประทานยาก่อนอาหาร

คร่ึงชัว่โมง 

กลไกการออกฤทธ์ิของยา 

1. การกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน พบว่าการกระตุ้นเกิด

เพียงชัว่คราว 3-6 เดือนหลงัจากนั้นการหลัง่ของอินซูลินจะมีลกัษณะเหมือนก่อนรักษา  

2. กดการสร้างกลูโคสท่ีตบั  

3. เพิ่มความสามารถของอินซูลิน  

ข้อบ่งช้ีในการใช้ยา  ผูป่้วยจะตอบสนองต่อยากลุ่มน้ีไดดี้จะมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นเบาหวานนอ้ยกวา่ 5 ปีและเป็นชนิดท่ีสอง  

2. อายมุากกวา่ 40 ปี  

3. คนอว้น  

4. น ้าตาลก่อนอาหารเชา้นอ้ยกวา่ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  

5. ถา้เคยไดอิ้นซูลินมาก่อนควรไดน้อ้ยกวา่ 40 ยนิูตต่อวนั  

 

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/DM/sulfonylureas.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/DM/type_2.htm
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ข้อห้ามใช้ยาในกลุ่มนี้ 

1. เป็นเบาหวานชนิดท่ีหน่ึง  

2. ผูป่้วยถูกตดัตบัอ่อนออกหมด  

3. มีโรคแทรกซอ้นของเบาหวานอยา่งเฉียบพลนั  

4. มีภาวะติดเช้ืออยา่งรุนแรง  

5. มีโรคตบัหรือไต  

6. ระหวา่งผา่ตดัใหญ่  

7. ระยะตั้งครรภ ์ 

8. มีประวติัแพย้ากลุ่มซลัโฟนาไมด ์ 

9. ในภาวะช็อก  

ผลข้างเคียงของยา 

1. ภาวะน ้าตาลในเลือดต ่าพบไดบ้่อยในผูป่้วยท่ี อายุมากกวา่ 70 ปี ภาวะขาดอาหาร ติดสุรา 

การท างานของไตผดิปกติ  

2. ภาวะเกลือแร่โซเดียมต ่า (Hyponatremia)  

3. มีน ้าหนกัเพิ่มข้ึน 2.8 กิโลกรัม  

4. เกร็ดเลือด และเมด็เลือดขาวต ่า  

5. ผืน่แพต้ามผวิหนงั 

  2.2. Repaglinide ยาลดน ้ าตาลชนิดน้ีออกฤทธ์ิโดยการกระตุน้ให้ตบัอ่อนสร้างอินซูลิน แต่

ยาน้ีจะออกฤทธ์ิเร็ว หลงัรับประทานยา 15 นาทียาก็ออกฤทธ์ิท าให้ระดบัน ้ าตาลหลงัอาหารลดลง 

เน่ืองจากออกฤทธ์ิสั้นจึงป้องกนัภาวะน ้าตาลต ่าได ้ 

ข้อบ่งช้ีในการใช้  

1. เบาหวานชนิดท่ี2โดยใชย้าน้ีร่วมกบัการออกก าลงักายและคุมอาหาร  

2. สามารถใชย้าน้ีร่วมกบัยา Metformin  

ข้อควรระวงั และข้อห้ามใช้  

1. ผูป่้วยท่ีแพย้าน้ี  

2. ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี1  
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3. ตั้งครรภ ์เล้ียงลูกดว้ยนม  

4. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 

 2.3. อนิซูลนิ (Insulin) เป็นยาท่ีจ าเป็นในการรักษาเบาหวานชนิดท่ีหน่ึงทุกราย นอกจากนั้น

ยงัจ าเป็นส าหรับผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ีสอง  ท่ีไม่ตอบสนองต่อยาเม็ด การใช้อินซูลินเหมาะส าหรับ

ผูป่้วยเบาหวานซ่ึงอาการเกิดเร็ว และน ้าหนกัลด 

  อินซูลินเป็นฮอร์โมนท่ีสร้างจากตบัอ่อน ออกฤทธ์ิโดยการน าน ้าตาลจากเลือดเขา้ไปในเซลล์

ของร่างกายเพื่อใช้เป็นพลงังาน ในผูป่้วยท่ีขาดอินซูลินหรืออินซูลินไม่สามารถออกฤทธ์ิไดต้ามปกติ  

(ด้ือต่ออินซูลิน)  ท าให้เซลล์ไม่สามารถน าน ้ าตาลไปใช้ จึงท าให้ระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงจึงเกิด

โรคเบาหวาน 

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไหนควรใช้อนิซูลนิ 

1. เบาหวานชนิดท่ีหน่ึงทุกราย  

2. เบาหวานขณะตั้งครรภ ์ 

3. เบาหวานท่ีมีโรคไต หรือตบั  

4. เบาหวานชนิดท่ีสองท่ีใชย้าเมด็ลดน ้าตาลไม่ไดผ้ล  

5. เบาหวานท่ีมีภาวะเครียด เช่น การติดเช้ือ ผา่ตดัเป็นตน้  

6. ผูป่้วยซ่ึงไม่สามารถทนผลขา้งเคียงของยาลดน ้าตาล  

7. ผูป่้วยเบาหวานซ่ึงไม่สามารถคุมระดบัน ้าตาลดว้ยการคุมอาหารหรือการออกก าลงักาย  

8. ผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีมีระดบัน ้าตาลเกิน 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

      คนที่เป็นเบาหวานหากตั้งครรภ์ หากท่านเป็นเบาหวานรับประทานยาเม็ดอยู่เม่ือทราบว่า

ตั้งครรภ ์ท่านตอ้งรีบรายงานแพทยโ์ดยด่วนเพื่อแพทยจ์ะไดเ้ปล่ียนยารับประทานเป็นอินซูลิน เน่ืองจาก

ยารับประทานอาจจะไหลผา่นจากรกไปสู่ลูกคุณได ้เม่ือคลอดบุตรแลว้อาจจะใหย้ารับประทานใหม่ 

      ผู้ป่วยที่มีน ้าตาลในเลือด 126 -140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แนวทางการเลือกใช้ยาเม็ดลด

น ้ าตาล หากผูป่้วยมี HbA1c สูงเล็กนอ้ยและ น ้ าตาลหลงัอดอาหาร (fasting blood sugar) อยูร่ะหวา่ง 

126-140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให้เลือกใช ้acarbose ผูป่้วยกลุ่มน้ีหากเป็นคนอว้นให้ใช ้Metformin แทน 

แต่ถา้สงสัยวา่จะมี insulin resistant โดยตรวจพบวา่มี central obesity คือมีอตัราส่วนของรอบเอวต่อรอบ

สะโพกมากกวา่ 1 หรือ 0.8 ในชายและหญิงตามล าดบัใหใ้ช ้Troglitazone 
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 ผู้ป่วยที่มีน ้าตาลในเลือด > 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให้ใชก้ลุ่ม sulfonylurea โดยเร่ิมใชย้า

ในขนาดต ่า ถา้น ้ าตาลมากกวา่ 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให้เร่ิมยาคร้ังละ 1 เม็ด ถา้ น ้ าตาลมากวา่200 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร HbA1c > 10% ใหเ้ร่ิมยาลดน ้าตาล 2 ชนิด 

การปฏิบัติตัวเมื่อรับประทานยาลดน า้ตาลในเลอืด 

1. รับประทานอาหารใหส้ม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา  

2. รับประทานยาตามม้ือท่ีแพทยส์ั่ง  

3. หลีกเล่ียงการด่ืมสุรา  

4. ควรทราบผลขา้งเคียงของยาโดยสอบถามจากแพทยห์รือศึกษาจากคู่มือในการใชย้า เม่ือ

สงสัยวา่จะเกิดอาการแพย้าควรปรึกษาแพทย ์ 

5. ควรแจง้แพทยว์า่มีประวติัแพย้าอะไรบา้ง  

6. ควรทราบวธีิแกไ้ขเม่ือมีอาการน ้าตาลในเลือดต ่า  

7. ทราบวธีิปฏิบติัตวัเม่ือเวลาเจ็บป่วย  

8. หากการควบคุมน ้าตาลยงัไม่ดีควรจะเจาะน ้าตาลปลายน้ิวท่ีบา้น 

วธีิป้องกนัมิให้ลมืรับประทานยา 

1. รับประทานยาเวลาเดียวกนัทุกวนั 

2. รับประทานยาเวลาเดียวกับยาอ่ืนๆท่ีใช้อยู่หรือสัมพนัธ์กับกิจกรรมอ่ืน เช่น หลัง       

แปรงฟัน เป็นตน้ 

3. เก็บยาไวใ้นท่ีมองหาง่ายและหยบิง่าย ไม่ตอ้งแช่เยน็ 

4. ใหค้วามสนใจม้ือท่ีมกัลืมเสมอ 

5. แบ่งขนาดยาเป็นม้ือๆต่อวนั 
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3. แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

                   แนวคิดของทฤษฎีน้ีเร่ิมแรกสร้างข้ึนจากทฤษฎีเก่ียวกบั “อวกาศของชีวิต”  (Life Space) ซ่ึง

ไดคิ้ดข้ึนคร้ังแรกโดยนกัจิตวิทยา เคร์ิท เลวิน (Kurt Lewin) ซ่ึง มีสมมติฐานวา่บุคคลจะหนัเหตนเอง

ไปสู่พื้นท่ีท่ีบุคคลใหค้่านิยมเชิงบวกและ ขณะเดียวกนัจะหลีกเล่ียงจากพื้นท่ีท่ีมีค่านิยมเชิงลบ อธิบายได้

วา่ บุคคลจะแสวงหาแนวทางเพื่อจะปฏิบติัตามค าแนะน าเพื่อการป้องกนัและฟ้ืนฟูสภาพ ตราบเท่าท่ีการ

ปฏิบติัเพื่อป้องกนัโรคนั้นเป็นส่ิงท่ีมีค่าเชิงบวกมากกวา่ ความยากล าบากท่ีจะเกิดข้ึน จากการปฏิบติัตาม

ค าแนะน าดงักล่าวบุคคลจะตอ้งมีความรู้สึกกลวัต่อโรคหรือ รู้สึกว่าโรคคุกคามตน และจะตอ้งมี

ความรู้สึกวา่ตนเองมีพลงัท่ีจะต่อตา้นโรคได ้(ประภาเพญ็ สุวรรณ, สวิงสุวรรณ, 2536) ซ่ึง ต่อมาโรเซน 

สต๊อกไดส้รุป องคป์ระกอบพื้น ฐานของแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพไวคื้อ การรับรู้ของบุคคลและ

แรงจูงใจ การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงจากการเป็นโรคจะตอ้งมีความเช่ือวา่ เขามีโอกาสเส่ียงต่อ

การเป็นโรค โรคนั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งการปฏิบติันั้นจะเกิดผลดี

ในการลดโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคหรือช่วยลด ความรุนแรงของโรค โดยไม่ควรมีอุปสรรคด้าน

จิตวิทยามาเก่ียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่าย ความไม่สะดวกสบาย ความเจ็บป่วยและความอาย เป็นต้น 

(Rosenstock, 1974) ต่อมาเบคเกอร์ (Becker, 1974) เป็น ผูป้รับปรุงแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพเพื่อ

น ามาใช้อธิบายและท านายพฤติกรรม  การป้องกันและพฤติกรรมอ่ืนๆ โดยเพิ่มปัจจัยอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการรับรู้ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัในการป้องกนัโรค ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

    1.   การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค (Perceived Susceptibility) การรับรู้ต่อโอกาสเส่ียง

ต่อการเป็นโรค หมายถึง ความเช่ือของบุคคลท่ีมีผลโดยตรงต่อการปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นสุขภาพทั้ง

ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย แต่ละบุคคลจะมีความเช่ือในระดบัท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีจึง

หลีกเล่ียงต่อการเป็นโรคดว้ยการปฏิบติัตามเพื่อ ป้องกนัและรักษาสุขภาพท่ีแตกต่างกนัจึงเป็นความเช่ือ

ของบุคคลต่อความถูกตอ้ง ของการวินิจฉยัโรคของแพทย์ การคาดคะเนถึงโอกาสของการเกิดโรคซ ้ า

หรือการง่ายท่ีจะป่วยเป็นโรคต่างๆ มีรายงานการวิจยัหลายเร่ืองท่ีให้การสนบัสนุนความเช่ือต่อโอกาส

เส่ียงของการ เป็นโรควา่มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี 

เช่นเม่ือบุคคลป่วยเป็นโรคใดโรคหน่ึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีว่าตนเองจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคนั้น ๆ 

อีกจะมีความ สัมพนัธ์เชิงบวกกบั การปฏิบติัพฤติกรรมเพื่อป้องกนัโรคไม่ให้เกิดกบัตนเองอีก (Heinze, 

1962; Elling et al.,1960) 
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 2.   การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) เป็นการประเมินการรับรู้ความ

รุนแรงของโรค ปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซ่ึงก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิต การ

ประเมินความรุนแรงนั้นอาศยัระดบัต่างๆของการกระตุน้เร้าของบุคคลเก่ียว กบัการเจ็บป่วยนั้น ซ่ึง

อาจจะมองความรุนแรงของการเจ็บป่วยนั้นท าให้เกิดความพิการหรือตายได้หรือไม่ หรืออาจมี

ผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงาน เม่ือบุคคลเกิดการรับรู้ความรุนแรงของโรคหรือการเจ็บป่วยแลว้จะมีผลท า 

ให้บุคคลปฏิบติัตามค าแนะน าเพื่อการป้องกนัโรค ซ่ึง จากผลการวิจยัจ  านวนมากพบวา่ การรับรู้ความ

รุนแรงของโรคมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรค เช่น การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนั

อุบติัเหตุ 

 3. การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค (Perceived Benefits) การรับรู้ถึง

ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค หมายถึง การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบติัให้หายจากโรค

หรือป้องกนัไม่ให้เกิดโรคโดย การปฏิบติันั้นตอ้งมีความเช่ือว่าเป็นการกระท าท่ีดีมีประโยชน์และ

เหมาะสมท่ี จะท าให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้นๆ ดงันั้นการตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตามค าแนะน าก็ข้ึนอยูก่บั

การเปรียบเทียบถึง ขอ้ดีและขอ้เสียของพฤติกรรมนั้นโดยเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลดี มากกว่า

ผลเสีย 

 4.  การรับรู้ต่ออุปสรรค (Perceived Barriers) การรับรู้ต่ออุปสรรคของการปฏิบติั หมายถึง 

การคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลต่อการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ อนามยัของบุคคล

ในทางลบ ซ่ึงอาจไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย หรือผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติักิจกรรมบางอยา่ง เช่น การตรวจเลือด

หรือการตรวจพิเศษท าให้เกิดความไม่สุขสบาย การมารับบริการหรือพฤติกรรมอนามยันั้นขดักบัอาชีพ

หรือการด าเนินชีวิตประจ า วนั ดงันั้นการรับรู้อุปสรรคเป็นปัจจยัส าคญัต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรค 

และพฤติกรรมของผูป่้วยน้ีสามารถใชท้  านายพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือในการ รักษาโรคได ้

 5.   ส่ิงชักน าให้เกิดการปฏิบัติ (Cues to Action) ส่ิงชกัน าให้เกิดการปฏิบติัเป็นเหตุการณ์

หรือส่ิงท่ีมากระตุน้บุคคลให้เกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการออกมา ซ่ึง Becker, Maiman (1975) ไดก้ล่าวว่า 

เพื่อให้แบบแผนความเช่ือมีความสมบูรณ์นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงส่ิงชกัน าให้เกิดการปฏิบติัซ่ึงมี 2 ดา้น 

คือ ส่ิงชกัน าภายในหรือส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Cues)ไดแ้ก่ การรับรู้สภาวะของร่างกายตนเอง เช่น 

อาการของโรคหรือ การเจ็บป่วย ส่วนส่ิงชกัน าภายนอกหรือส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Cues) ไดแ้ก่ 
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การให้ข่าวสารผา่นทางส่ือมวลชนหรือการเตือนจากบุคคลท่ีเป็นท่ีรักหรือนบัถือ เช่น สามี ภรรยา บิดา 

มารดา เป็นตน้ 

 6.  ปัจจัยร่วม (Modifying Factors) ปัจจยัร่วมเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม

สุขภาพ แต่เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะส่งผลไปถึงการรับรู้และการปฏิบติั ไดแ้ก่ 

  6.1 ปัจจยั ดา้นประชากร เช่น อาย ุระดบัการศึกษา เป็นตน้ 

  6.2 ปัจจยัทางดา้นสังคมจิตวิทยา เช่น บุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคม กลุ่มเพื่อนกลุ่ม

อา้งอิง มีความเก่ียวขอ้งกบับรรทดัฐานทางสังคม ค่านิยมทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นพื้นฐานท าให้เกิดการ

ปฏิบติัเพื่อป้องกนัโรคท่ีแตกต่างกนั 

  6.3 ปัจจยัโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ความรู้เร่ืองโรค ประสบการณ์เก่ียวกบัโรค เป็นตน้ 

 7.   แรงจูงใจด้านสุขภาพ (Health Motivation) แรงจูงใจดา้นสุขภาพ หมายถึง สภาพ

อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการถูกกระตุน้ดว้ยเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่ ระดบัความสนใจ ความใส่ใจ 

ทศันคติและค่านิยมทางดา้นสุขภาพ เป็นตน้ 
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การรับรู้ของบุคคล              ปัจจัยร่วม  ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1   แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของแบบจ าลองความเช่ือดา้นสุขภาพ 

(Becker, Haefner, and Kast, 1997.) 

 

-  การรับรู้โอกาสเส่ียง

ต่อปัญหาสุขภาพ 

-  การรับรู้ความรุนแรง 

ของปัญหาสุขภาพ 

ปัจจยักระตุน้การปฏิบติั 

- การรณรงคผ์า่นส่ือต่างๆ 

- ค  าแนะน าจากผูอ่ื้น 

- การเตือนจากเจา้หนา้ท่ี 

- ความเจบ็ป่วยของคนใน

ครอบครัวหรือเพื่อน 

- ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ 

การรับรู้ภาวะคุกคามจาก

ปัญหาสุขภาพ 

ความเป็นไปไดข้องการ

ปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ี

ไดรั้บการเสนอแนะ 

-  การรับรู้ประโยชน์    

ของการปฏิบติั 

-  การรับรู้อุปสรรค      

ของการปฏิบติั 

-  ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากร 

(อาย ุเพศ เช้ือชาติ ฯลฯ) 

-  ปัจจยัดา้นจิตสังคม 

(บุคลิกภาพ ระดบัชั้นในสังคม ฯลฯ) 

-  ปัจจยัดา้นโครงสร้าง 

(ความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกบัโรค) 
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4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สุนีย ์ เก่งกาจ (2544: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการรับรู้ภาวะแทรกซ้อน พฤติกรรมการป้องกนั

ภาวะแทรกซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะแทรกซ้อนและพฤติกรรมการป้องกัน

ภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยเบาหวาน โรงพยาบาลพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยท่ีมารับ

การตรวจท่ีคลินิกโรคเบาหวาน จ านวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้

ภาวะแทรกซอ้นโดยรวม และรายดา้นในระดบัสูง มีพฤติกรรมการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนโดยรวมและ

รายดา้นในระดบัสูง เกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการออกก าลงักายมีพฤติกรรมการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

ในระดบัปานกลาง และพบวา่การรับรู้ภาวะแทรกซอ้นโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ากบัพฤติกรรม

การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 เบญจวรรณ เกิดแพร (2545: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการส่งเสริมให้ผูป่้วยเบาหวานปฏิบติัตนได้

อยา่งเหมาะสมและส่งเสริมญาติในครอบครัวของผูป่้วยเบาหวาน  ในการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือผูป่้วย

เบาหวานใหป้ฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมและป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับผูป่้วยโรคเบาหวาน    2   ราย    ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    ศูนย์อนามัย

ท่ี    9   จงัหวดัพิษณุโลก     โดยเร่ิมศึกษาตั้งแต่เดือน    กนัยายน    2252   ถึง    เดือน  กุมภาพนัธ์    2252   เป็น

ระยะเวลา    2   เดือน    จากกรณีศึกษารายท่ี   1 พบว่า ผูป่้วยทุเลาอาการปวดแผล  แผลดีข้ึนและมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมกบัโรคเบาหวานและปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ    ระดบั

น ้ าตาลอยูใ่นช่วง    99  -118 mg/dl ส่วนกรณีศึกษารายท่ี 2 พบวา่ ผูป่้วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ี

เหมาะสมกับโรคเบาหวาน มีอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้าเป็นบางคร้ังและปลอดภัยจาก

ภาวะแทรกซอ้นอ่ืนๆ ระดบัน ้าตาลอยูใ่นช่วง 111- 200 mg/ dl  

 เกจุรีย ์พนัธ์ุเขียน (2549: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการวิจยัลกัษณะภาคตดัขวาง (Cross sectional 

study) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณและการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกนั เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ

ในการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรม

สุขภาพในการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน  ศึกษาบริบททางสังคมและการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดย

มีขอ้ก าหนดเป็นผูป่้วยเบาหวานท่ีมารับการรักษาดว้ยยาและไม่มีโรคแทรกซ้อน ณ ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 

ต าบลสันนาเม็ง จ านวน 98 ราย ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ประมาณ
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คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง และส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถม มีอาชีพรับจา้ง กลุ่ม

ตวัอยา่ง ร้อยละ 23.4 ระบุวา่ไม่ไดรั้บการพยาบาลในคลินิก และคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนน

ความรู้ในเร่ืองเบาหวานอยูใ่นระดบัต ่า เม่ือศึกษาถึงพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองทั้ง5 ดา้น พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมในการดูแลตนเองในดา้นการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนสูง รองลงมา 

คือ พฤติกรรมในการดูแลตนเองในดา้นการบริโภค ดา้นอารมณ์ และดา้นการออกก าลงักาย และมี

พฤติกรรมในการดูแลตนเองในด้านการใช้ยาอย่างถูกตอ้งเพียง เม่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์พบว่า 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านอาชีพ ต่อพฤติกรรมด้านการใช้ยาและพฤติกรรมด้านอารมณ์ มี

ความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ                                                                      

 จรรยา ธญันอ้ม (2549: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการดูแล

ตนเอง กบัการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน กลุ่มตวัอยา่งคือ

ผูป่้วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน จ านวน 99 ราย ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ในการดูแล

ตนเองอยูใ่นเกณฑ์ดี ร้อยละ 52.5 และไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมระดบัมากร้อยละ  59.6 ปัจจยัดา้น

ความรู้ในการดูแลตนเองปัจจยัดา้นแรงสนบัสนุนทางสังคม  มีความสัมพนัธ์ทางบวก ระดบัปานกลาง

กบัการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลท่ีไดจ้าการศึกษาคร้ังน้ีสามารถใช้

เป็นแนวทางให้กบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ความรู้ ค าแนะน าการดูแลตนเองแก่ผูป่้วยเบาหวาน

และครอบครัว 

 โฉมยุพา  เศรษฐี และเมตตา  ธีระนิธิ  (2549: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาระบบการจดัการลดความ

เส่ียงในกลุ่มเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวานและสมคัรใจเขา้

ร่วมโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม จ านวน 153 คน กลุ่มเปรียบเทียบเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการ

โรคเบาหวาน และไม่สมคัรเขา้ร่วมโปรแกรม จ านวน 153 คน พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมี

ความรู้ ทศันคติ มากกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ 

มีน ้ าหนกั รอบเอว ดชันีมวลกาย และระดบัน ้ าตาลในเลือดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ หลงัการทดลอง 

กลุ่มทดลองมีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ มี

น ้าหนกั รอบเอว ดชันีมวลกาย และระดบัน ้าตาลในเลือดลดลงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ 

 สุเมธ แสนสิงห์ชยั (2549: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความเช่ือดา้นสุขภาพกบัพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคและความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัโรคของกลุ่ม
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เส่ียงโรคเบาหวาน ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน จ านวน 118 คน ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเช่ือดา้นสุขภาพโดยรวมและ

รายดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้โอกาสเส่ียง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และแรงจูงใจดา้น

สุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ด้านการรับรู้อุปสรรคและปัจจยัร่วมต่างๆอยู่ในระดบัสูง มี

พฤติกรรมการป้องกนัโรคเบาหวานโดยรวมและรายดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุมอาหาร ดา้นการ

ออกก าลงักาย ดา้นการดูแลสุขภาพทัว่ไป ดา้นการพกัผอ่นและการจดัการกบัความเครียด อยูใ่นระดบั

ปานกลาง และพบว่าความเช่ือด้านสุขภาพโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรค

โดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

 สุริยา  สุนทราศีร  และคณะ (2549: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูป่้วยโรคเบาหวานในเขตเมือง และชนบท จงัหวดัอ่างทองและนนทบุรี ท่ีเนน้การควบคุมอาหาร 

การออกก าลงักาย การใชย้ารักษา การดูแลสุขภาพกายและใจ และการติดตามผลการรักษา กลุ่มตวัอยา่ง

คือ ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ งอินซูลิน ตามคุณสมบติัท่ีก าหนดจ านวน 120 คน พบว่า ก่อนป่วย 

ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จกัโรคเบาหวาน ไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรครวมทั้งการป้องกนัและรักษา ขณะ

ป่วยไดรั้บค าแนะน าในการปฏิบติัตวั และดูแลตนเอง ส่วนใหญ่รับรู้ว่าโรคเบาหวานรักษาไม่หายขาด 

คุมเบาหวานไดไ้ม่ดี ผูป่้วยชนบทควบคุมเบาหวานไดดี้กวา่เขตเมือง 

 กนัธิกา ทวีรอด และตรีทิพย  ์ อนงคท์อง (2550: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเชิงพรรณนา มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติตนของผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการท่ีคลินิก

โรคเบาหวาน ศูนยสุ์ขภาพชุมชน สถานีอนามยัหวัโพ ต าบลหวัโพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี กลุ่ม

ตวัอยา่งคือ ผูป่้วยเบาหวานอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไปจ านวน 84 คนป่วยเป็นโรคเบาหวานนาน 1-4 ปี ผลการ

ศึกษาวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานอยูใ่นระดบัดี และกลุ่มตวัอยา่งมีการปฏิบติั

ตนเก่ียวกบัโรคเบาหวานอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตนของผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีมา

รับบริการท่ีคลินิกโรคเบาหวาน ศูนยสุ์ขภาพชุมชน สถานีอนามยัหวัโพ มีความสัมพนัธ์กนัมาก และยงั

เปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

  ชิตสุภางค ์ทิพยเ์ท่ียงแท  ้  (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแล

ตนเองดา้นการบริโภคอาหาร การออกก าลงักายและการบริหารยาของผูป่้วยโรคเบาหวาน  ประชากรคือ

ผูป่้วยโรคเบาหวานของต าบลคูบวั อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  คือ
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ผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสมคัรใจและเต็มใจเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ี  รวมทั้งผูดู้แลผูป่้วย  ผูใ้ห้บริการดา้น

สุขภาพและผูน้ าชุมชน  รวมทั้งส้ิน  83  ราย พบวา่พฤติกรรมการดูแลตนเองดา้นการบริโภคอาหาร  

พบว่าไม่ควบคุมหรือหลีกเล่ียงอาหารท่ีท าให้น ้ าตาลสูง รับประทานตามความชอบและความเคยชิน 

ดา้นการออกก าลงักายพบวา่ผูป่้วยใหค้วามหมายของการท างานหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย คือ การออก

ก าลงักาย ขาดสถานท่ีและผูน้ าในการออกก าลงักาย  พฤติกรรมการดูแลตนเองดา้นการบริหารยาพบวา่

ผูป่้วยปรับขนาดยาเองและเวลาในการรับประทานยาดว้ยตนเอง  รวมทั้งลืมรับประทานยาโดยเฉพาะยา

หลงัอาหารเยน็ ดา้นการให้ยาแก่ผูป่้วยพบว่าผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพยงัขาดการให้ค  าแนะน าหรือให้

เหตุผลหรือรับฟังปัญหาของผูรั้บบริการ ท าใหผู้รั้บบริการคน้หาวธีิการดูแลดว้ยตนเอง 

  ชนากานต์ แสนสิงห์ชยั (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมระดบั

น ้ าตาลในผูท่ี้เป็นเบาหวานท่ีควบคุมโรคไม่ได ้ ท่ีมารับบริการท่ีแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลแม่ทา 

จงัหวดัล าพนู ระหวา่งเดือนกนัยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้เป็นเบาหวานชนิดท่ี 

2 ท่ีไม่สามารถควบคุมโรคไดจ้  านวน 74 ราย ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้

เร่ืองการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดบัน ้ าตาลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับความเครียด กลุ่ม

ตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความเครียดทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 มงคลชยั แกว้เอ่ียม (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ดา้นสุขภาพกบั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลหนองกลางนา อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี

จ านวน 60 คน เป็นเพศชาย จ านวน 19 คนและเพศหญิง จ านวน 41 คน ผลการวิจยั พบวา่ผูป่้วยมีการ

รับรู้ดา้นสุขภาพในระดบัดีและมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดบัดี  ผูป่้วยโรคเบาหวาน ท่ีมีเพศ อาย ุ

สถานะภาพสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีทราบวา่เป็นโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน ท่ี

ต่างกนัมีแบบแผนการรับรู้ดา้นสุขภาพท่ีไม่แตกต่างกนั ผูป่้วยโรคเบาหวาน ท่ีมีระดบัการศึกษา กบั 

แหล่งของรายได ้ท่ีต่างกนัมีแบบแผนการรับรู้ดา้นสุขภาพท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ส่วนแบบแผนการรับรู้ดา้นสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 วชัรี ผลมาก (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการปฏิบติัพฤติกรรมเพื่อควบคุมระดบัน ้ าตาลใน

เลือด เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการก าหนดตนเองเก่ียวกบัการควบคุมระดบัน ้ าตาลใน

เลือดของผูท่ี้เป็นเบาหวาน กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้ไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีอยูใ่นเขต
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ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลร้องกวาง จงัหวดัแพร่ จ านวน 211 ราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่าง มีการก าหนดตนเองเก่ียวกบัการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด มีการก าหนดตนเองดา้นการ

ควบคุมอาหาร การใชย้าเบาหวาน และการออกก าลงักายโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 คมสันต์ ภูมิพฒัน์ และวราลกัษณ์ ลีลาศ (2551: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามยัหนองบวัพรม  อ าเภอภูเขียว 

จงัหวดัชยัภูมิ ศึกษาในกลุ่มประชากร จ านวน 117 คน ผลการศึกษา พบวา่ ผูป่้วยเบาหวานมีความรู้อยูใ่น

ระดบัปานกลาง ดา้นพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง พบวา่ ผูป่้วยเบาหวานส่วนใหญ่มีการปฏิบติั

ถูกตอ้งอยูใ่นระดบัในระดบัสูง ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับประทานอาหาร ดา้นการรับประทานยา 

ดา้นการออกก าลงักาย ดา้นการดูแลความสะอาดของร่างกายและเทา้ และดา้นการมาตรวจตามนดัของ

แพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

 จ ารัส  ภูริภูมิ  (2551: บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาระดบัคุณภาพชีวิต และปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ

ชีวติของผูสู้งอายุซ่ึงเป็นโรคเบาหวาน กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายุโรคเบาหวานท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิก

เบาหวาน แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลตราด จ านวน 80 ราย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุโรคเบาหวาน

มีคุณภาพชีวติในระดบัดี โดยปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ อายุ และสถานภาพสมรส  มีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพชีวิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เช่นเดียวกบัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม ได้แก่ รายได้ และปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่ ระยะเวลาการเจ็บป่วย และความรู้เก่ียวกับ

โรคเบาหวานในการปฏิบติัเพื่อควบคุมโรค 

 สัญชยั  ฉิมพาลี (2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูป่้วยเบาหวาน

และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน ในเขตพื้นท่ีต าบลหนอง

บอน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป่้วยเบาหวานทั้งหมด ในเขตพื้นท่ีต าบล

หนองบอน ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูป่้วยเบาหวาน จากการวิจยัพบวา่ผูสู้งอายุมีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูป่้วยเบาหวาน ในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะเวลา

ท่ีเจบ็ป่วย และความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วย      

  หวั จิง (Huang Jin, 1996: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพ

ชีวิตของผูสู้งอายุจีนท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้ง
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สอง กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูสู้งอายุ 81 คนท่ีมาตรวจรักษาท่ีคลินิกเบาหวานท่ีโรงพยาบาลท่ีเป็นแหล่งศึกษา

แห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 ของมหาวิทยาลยัการแพทยฮ์ูนาน เมืองชางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ผล

การศึกษาพบวา่ ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวติของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง

ถึงระดบัสูง และความสามารถดูแลตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัคุณภาพชีวิต 

พบขอ้จ ากดับางอยา่งในความสามารถดูแลตนเองดา้นความรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน 

การตดัสินใจ และการปฏิบติัเก่ียวกับการป้องกันภาวะน ้ าตาลในเลือดต ่า การมาตรวจตามนัด การ

ป้องกนัฤทธ์ิขา้งเคียงของยา  การหาขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพตนเองและการเผชิญภาวะเครียด ส่วน

คุณภาพชีวิตพบวา่ ความพึงพอใจเก่ียวกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์และภาระต่อครอบครัวอยูใ่นระดบัต ่า ส่วน

ผลกระทบของโรคเบาหวาน พบวา่มีผลกระทบมากต่อดา้นเพศสัมพนัธ์และโภชนาการ 

 ซู มิกเซีย (Zhu Mingxia, 1997: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยเบาหวานชนิดไม่

พึ่งอินซูลิน และหารความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิต และอายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และระยะเวลา

ในการเจบ็ป่วยของผูป่้วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป่้วยท่ีเขา้รับการตรวจรักษาใน

คลินิกเบาหวาน แผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลท่ีเป็นแหล่งศึกษา แห่งท่ี 1 ของมหาวิทยาลัย

การแพทยจี์นตะวนัตก เมืองเฉินตู เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิต

โดยรวม ความพึงพอใจในชีวิต อตัมโนทศัน์ สุขภาพและการท างานของร่างกาย อยู่ในระดบัดี ส่วน

ปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดบัปานกลาง คุณภาพชีวิตโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน

ระดบัต ่ากบัระดบัการศึกษา และระดบัการศึกษายงัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัอตัมโนทศัน์ สุขภาพและ

การท างานของร่างกาย คุณภาพชีวิตโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัรายได ้และ

รายไดย้งัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในชีวิต สุขภาพและการท างานของร่างกาย และ

ปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนสุขภาพและการท างานของร่างกายมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัอาย ุ

และระยะเวลาการเจบ็ป่วย 

 ชิ คิวแฟงค ์(Shi Qifang, 1998: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการให้ความส าคญั

ของสุขภาพ และแบบแผนสุขภาพของผูป่้วยเบาหวานชาวจีน การเลือกกลุ่มตวัอยา่งท าแบบเจาะจง โดย

เลือกผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมาตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 ของมหาวิทยาลยั

แพทยซี์อาน ในมณฑลฉางชี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการศึกษาพบว่า ความส าคญัของ
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สุขภาพและแบบแผนชีวิตของผู ้ป่วยเบาหวานชาวจีน อยู่ในระดับสูง ความส าคัญของสุขภาพมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัแบบแผนชีวติ 

  กิตติมา รงค์สวรรค ์(Kitima Rongsawad, 2006: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาหาค่าความสัมพนัธ์

ระหวา่งระยะทางท่ีเดินไดใ้น 6 นาทีกบัปัจจยัทางสรีรวิทยาต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย อตัรา

การเตน้หวัใจหลงัส้ินสุดการเดินทนัที ผลการทดสอบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ

ขา และหาปริมาณของปัจจยัทางสรีรวทิยาท่ีส่งผลต่อระยะทางท่ีเดินไดใ้น 6 นาที ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 

2 ท่ีเขา้ร่วมในการศึกษาน้ีเป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 60.55 ± 5.59 ปี การทดสอบประกอบดว้ยการทดสอบ

สมรรถภาพปอด การทดสอบการเดิน 6 นาทีและการทดสอบความแข็งแรงของกลา้มเน้ือขา ผลการ

ทดสอบพบวา่สมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระยะทางเฉล่ียท่ีเดินไดใ้น 6 นาทีเท่ากบั 496.88 ± 

62.11 เมตรและค่าเฉล่ียอตัราการเตน้หวัใจหลงัส้ินสุดการเดินเท่ากบั 100.00 ± 20.30 คร้ังต่อนาที จาก

การศึกษาพบค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะทางท่ีเดินไดใ้น 6 นาทีกบัอตัราการเตน้หวัใจหลงัส้ินสุดการ 

และค่าแรงบิดสูงสุดของกลา้มเน้ืองอเข่า อตัราการเตน้หวัใจหลงัส้ินสุดการเดินและค่าแรงบิดสูงสุดของ

กลา้มเน้ืองอเข่าส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระยะทางท่ีเดินไดใ้น 6 นาทีเท่ากบั 33.7% และ 30.1% 

ตามล าดบั สรุป ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือโดยเฉพาะกลา้มเน้ืองอเข่าอาจ

ส่งผลต่อระยะทางท่ีเดินไดใ้น 6 นาทีในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2  กรอบแนวคิดของการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 

 

ลกัษณะทัว่ไป 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- ระยะเวลาท่ีป่วย 

- ภาวะแทรกซอ้น 

การรับรู้ด้านสุขภาพ 

- การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิด

ภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวาน 

- การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน 

- การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัตาม

ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

- การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัเพื่อ

การดูแลสุขภาพของผูป่้วย

โรคเบาหวาน 

- การรับรู้ส่ิงชกัน าในการปฏิบติัการดูแล

สุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย

โรคเบาหวาน 

พฤติกรรมด้านสุขภาพ 

- ดา้นการบริโภค 

- ดา้นการออกก าลงักาย 

- ดา้นการใชย้า 



บทที ่3 

 

วธิีการด าเนินวจิัย 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน และเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดแ้ละ

ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้ ซ่ึงข้ึนทะเบียนเป็นผูป่้วยโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
3. การรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีพกัอาศยัอยู่ใน 

ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 204 คน แบ่งเป็น ผูป่้วยโรคเบาหวานท่ี

ควบคุมระดบัน ้าตาลไม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ไดจ้  านวน 

60 คน และผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลได้จ  านวน 144 คน (จากขอ้มูลของ จงัหวดั

เชียงใหม่ ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ) 

  กลุ่มตัวอย่าง 

 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ของ เครจซียแ์ละมอร์-

แกน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยผูว้ิจยัด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากการใช้วิธีการสุ่มอยา่งง่าย 

(Sample Random Simpling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งของผูป่้วยโรคเบาหวาน 2 ลกัษณะคือ 
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-  กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสามารถ ควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้จ านวน 100 คน 

จากจ านวนผูป่้วยโรคเบาหวานทั้งหมด 144 คน 

 -  กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้จ านวน 48 คน จาก

จ านวนผูป่้วยโรคเบาหวานทั้งหมด 60 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามซ่ึงผูศึ้กษา

พฒันาข้ึน จากงานวจิยัเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานในศูนยสุ์ขภาพ

ชุมชน ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ (เกจุรีย ์พนัธ์ุเขียน, 2549) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพหลกั รายได้ต่อ

เดือน ค่าระดบัน ้าตาลในเลือด ระยะเวลาในการป่วย การควบคุมโรค ภาวะแทรกซอ้น อาการท่ีผดิปกติ  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคเบาหวาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน มีขอ้ค าถาม 12 ขอ้ แบ่งการประเมินความรู้

โรคเบาหวานออกเป็น 3 ระดบั คือ 

 ใช่ หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึกของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ไม่ใช่  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึกของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ไม่แน่ใจ หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามไม่แน่ใจในขอ้ความนั้น 

 เกณฑ์การให้คะแนน (จรรยา ธญันอ้ม, 2549) ดงัน้ี 

ขอ้ความเชิงบวก (Positive statement) คือ  ขอ้ความเชิงลบ (Negative statement) คือ 

ใช่         ค่าคะแนนคือ 3 คะแนน   ใช่   ค่าคะแนน คือ 1 คะแนน 

ไม่แน่ใจ ค่าคะแนน คือ 2 คะแนน   ไม่แน่ใจ ค่าคะแนน คือ 2 คะแนน 

ไม่ใช่     ค่าคะแนน คือ 1 คะแนน   ไม่ใช่   ค่าคะแนน คือ 3 คะแนน 
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การแปลผลคะแนน 

 จ านวนคะแนน 2.34-3.00 คะแนน แสดงวา่มีความรู้ในระดบัสูง 

 จ านวนคะแนน 1.67-2.33 คะแนน แสดงวา่มีความรู้ในระดบัปานกลาง  

 จ านวนคะแนน 1.00-1.66 คะแนน แสดงวา่มีความรู้ในระดบัต ่า 

 ตอนท่ี 2 การรับรู้โอกาสเส่ียงและการรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีข้อ

ค าถาม 20 ขอ้ แบ่งการประเมินการรับรู้ความเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวานออกเป็น 3 ระดบั 

คือ 

 เห็นดว้ย หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึกของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ไม่เห็นดว้ย หมายถึง ขอ้ความนั้นไม่ตรงกบัความรู้สึกของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ไม่แน่ใจ หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามไม่แน่ใจวา่ขอ้ความนั้น 

  เกณฑ์การให้คะแนน (จรรยา ธญันอ้ม, 2549) ดงัน้ี 

ขอ้ความเชิงบวก (Positive statement) คือ  ขอ้ความเชิงลบ (Negative statement) คือ 

เห็นดว้ย      ค่าคะแนนคือ 3 คะแนน  เห็นดว้ย    ค่าคะแนน คือ 1 คะแนน 

ไม่แน่ใจ      ค่าคะแนน คือ 2 คะแนน  ไม่แน่ใจ    ค่าคะแนน คือ 2 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย  ค่าคะแนน คือ 1 คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ค่าคะแนน คือ 3 คะแนน 

   การแปลผลคะแนน 

 จ านวนคะแนน 2.34-3.00 คะแนน แสดงวา่มีความรู้ในระดบัสูง 

 จ านวนคะแนน 1.67-2.33 คะแนน แสดงวา่มีความรู้ในระดบัปานกลาง  

 จ านวนคะแนน 1.00-1.66 คะแนน แสดงวา่มีความรู้ในระดบัต ่า 

 ตอนท่ี 3 ส่ิงชกัน าให้ปฏิบติั การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรคของการดูแล

สุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน มีขอ้ค าถาม 21 ขอ้ แบ่งการประเมินการรับรู้ประโยชน์ 

ส่ิงชกัน าใหป้ฏิบติั และการรับรู้อุปสรรคของโรคเบาหวานออกเป็น 3 ระดบั คือ 

 ใช่   หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความนั้นตรงกับความรู้สึกของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ไม่ใช่   หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความนั้นตรงกับความรู้สึกของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
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 ไ ม่ แ น่ ใ จ  ห ม า ย ถึ ง   ผู ้ ต อ บ แบบสอบถามไม่แน่ใจในขอ้ความนั้น 

 เกณฑ์การให้คะแนน (จรรยา ธญันอ้ม, 2549) ดงัน้ี 

ขอ้ความเชิงบวก (Positive statement) คือ  ขอ้ความเชิงลบ (Negative statement) คือ 

ใช่         ค่าคะแนนคือ 3 คะแนน   ใช่   ค่าคะแนน คือ 1 คะแนน 

ไม่แน่ใจ ค่าคะแนน คือ 2 คะแนน   ไม่แน่ใจ ค่าคะแนน คือ 2 คะแนน 

ไม่ใช่     ค่าคะแนน คือ 1 คะแนน   ไม่ใช่   ค่าคะแนน คือ 3 คะแนน 

การแปลผลคะแนน 

 จ านวนคะแนน 2.34-3.00 คะแนน แสดงวา่มีความรู้ในระดบัสูง 

 จ านวนคะแนน 1.67-2.33 คะแนน แสดงวา่มีความรู้ในระดบัปานกลาง  

 จ านวนคะแนน 1.00-1.66 คะแนน แสดงวา่มีความรู้ในระดบัต ่า 

 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

แบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองดา้นการบริโภค  จ านวน 16 ขอ้ 

แบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองดา้นการออกก าลงักาย จ านวน  8  ขอ้ 

แบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองดา้นการใชย้า   จ านวน  8 ขอ้ 

 ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั ซ่ึง

ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ดงัน้ี 

   ปฏิบติัเป็นประจ า   หมายถึง  การปฏิบติักิจกรรมนั้นสม ่าเสมอทุกวนัใน 1 สัปดาห์ 

  ปฏิบติับางคร้ัง       หมายถึง  การปฏิบติักิจกรรมนั้น ต ่ากวา่ 3 วนัต่อสัปดาห์ 

  ไม่เคยปฏิบติั หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติักิจกรรมนั้นเลยใน 1 สัปดาห์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน (จรรยา ธญันอ้ม, 2549) ดงัน้ี 

พฤติกรรมเชิงบวก คือ 

  ปฏิบติัเป็นประจ า   ค่าคะแนน คือ 3 คะแนน 

  ปฏิบติับางคร้ัง       ค่าคะแนน คือ 2 คะแนน 

  ไม่เคยปฏิบติั ค่าคะแนน คือ 1 คะแนน 
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พฤติกรรมเชิงลบ คือ 

  ปฏิบติัเป็นประจ า   ค่าคะแนน คือ 1 คะแนน 

  ปฏิบติับางคร้ัง       ค่าคะแนน คือ 2 คะแนน 

  ไม่เคยปฏิบติั ค่าคะแนน คือ 3 คะแนน  

 การแปลผลคะแนน 

 จ านวนคะแนน 2.34-3.00 คะแนน แสดงวา่มีพฤติกรรมในระดบัดีมาก 

 จ านวนคะแนน 1.67-2.33 คะแนน แสดงวา่มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง  

 จ านวนคะแนน 1.00-1.66 คะแนน แสดงวา่มีพฤติกรรมในระดบัพอใช ้

 

การควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  การตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (Content validity)  

  ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน 

ประกอบดว้ย พยาบาลวชิาชีพ  1 ท่าน และผูท้รงคุณวฒิุ 2 ท่าน  

  การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 

 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน

ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดั

เชียงใหม่ ซ่ึงไดต้รวจสอบความตรงของเน้ือหาและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิแลว้ 

ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ งอินซูลิน ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่ม

ตวัอย่าง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นวงัสิงห์ค า อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 

จ  านวน 30 ราย จากนั้นน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความรู้โรคเบาหวาน โดยใช้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้วามเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.84 

 

การรวบรวมข้อมูล 

  การท าการวจิยัผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

ตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยมีการด าเนินงานดงัน้ี  

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนเพื่มเติมจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
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                          2.ผู ้วิจ ัยเข้า ช้ีแจงว ัตถุประสงค์ ของการศึกษาพร้อมทั้ งขอความ ร่วมมือใน

การศึกษา 

3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและน าไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน ดว้ยการแจกแจงความถ่ี    
ร้อยละ  
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการดูแลตนเองกบัการรับรู้ในกลุ่มผูป่้วย

โรคเบาหวาน โดยใชส้ถิติ เชิงอนุมาน Pearson Product Moment Correlation 

 3. วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย

โรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน ้ าตาลได้และควบคุมระดับน ้ าตาลไม่ได้ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

Indepentdent T-test           
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู ้ป่วยโรคเบาหวาน            
ต  าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม น าเสนอผล
การศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคเบาหวาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

- ตอนท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน 
- ตอนท่ี 2 การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
- ตอนท่ี 3 ส่ิงชกัน าให้ปฏิบติั การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคของการดูแลสุขภาพ

ของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 
ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 
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ผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

ตารางที ่ 1  จ  านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n=148 คน) ร้อยละ 

อายุ   
     31-40 ปี 8 5.40 
     41-50 ปี 26 17.60 

     51-60 ปี 61 41.20 
61-70 ปี  24 16.20 
71 ปีข้ึนไป 29 19.60 

เพศ   
ชาย 63 42.60 
หญิง 85 57.40 

ระดับการศึกษา   
ไม่ไดเ้รียน 27 18.20 
ประถมศึกษา 100 67.60 

มธัยมศึกษา 14 9.50 
อนุปริญญา 3 2.00 
ปริญญาตรี 4 2.70 

สถานภาพ     
โสด 4 2.70 
สมรส 110 74.30 
หยา่ร้าง 2 1.40 
หมา้ย 29 19.60 
แยกกนัอยู ่ 3 2.00 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n = 148 คน) ร้อยละ 

ประกอบอาชีพหลกั   
ขา้ราชการ   3 2.00 
รับจา้ง     16 10.80 
คา้ขาย 34 23.00 
ประกอบอาชีพอิสระ 9 6.10 
เกษตรกร     18 12.20 
ไม่ไดท้  างาน 68 45.90 

รายได้ต่อค่าใช้จ่าย   
ไม่มีรายได ้     60 40.50 
ต ่ากวา่ 1,000 บาท 4 2.70 
1,001-3,000 บาท 21 14.20 
3,001-6,000 บาท 55 37.20 
6,001-10,000 บาท 5 3.40 
10,000 บาทข้ึนไป 3 2.00 

ญาติสายตรงทีป่่วยเป็นโรคเบาหวาน   
ไม่มี 61 41.20 
มี   

ปู่ ยา่/ตายาย 1 0.70 
พอ่แม่ 19 12.80 
พี่นอ้งร่วมบิดามารดา 51 34.50 
บุตร 16 10.80 

ระดับน า้ตาลในเลอืด   
50-70 mg/dl 0 0.00 
71-110 mg/dl 22 14.90 
111-150 mg/dl 78 52.70 
151-180 mg/dl 30 18.00 
มากกวา่ 180 mg/dl 18 12.21 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n = 148 คน) ร้อยละ 

ระยะเวลาในการป่วย   
นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 0.70 
1 ปีข้ึนไป-3 ปี 40 27.00 
3 ปีข้ึนไป-4 ปี 25 16.90 
4 ปีข้ึนไป-5ปี 22 14.90 
มากกวา่ 5 ปี 60 40.50 

การควบคุมน า้ตาล นอกเหนือจากการใช้ยา   
ไม่มี 15 10.10 
มี 133 89.90 

วธีิการรักษาทีไ่ด้รับ   
ยาเมด็ 146 98.60 
ยาฉีด 1 0.70 
ใชท้ั้งยาเมด็และยาฉีด 1 0.70 
อ่ืน ๆ 0 0.00 

ภาวะแทรกซ้อน   
ไม่มี 112 75.70 
มี 36 24.30 

อาการผดิปกติ   
ปัสสาวะบ่อยและมากในเวลากลางคืน   
    มี 74 50.00 
    ไม่มี 74 50.00 
หิวน ้าบ่อย   
    มี 50 33.80 
    ไม่มี 98 66.20 
อ่อนเพลีย   
    มี 78 52.70 
    ไม่มี 70 47.30 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n  = 148 คน) ร้อยละ 
กินเก่งหิวเก่ง แต่น ้าหนกัลดลง   
    มี 97 65.50 
    ไม่มี 51 34.50 
แผลหายชา้ คนัตามผวิหนงั   
    มี 119 80.40 
    ไม่มี 29 19.60 
เห็นภาพไม่ชดั ตาพร่ามวั   
    มี 60 40.50 
    ไม่มี 88 59.50 
ชาไม่มีความรู้สึก เจบ็ตามแขนตามขา   
    มี 54 36.50 
    ไม่มี 94 63.50 
อาเจียน   
    มี 137 92.60 
    ไม่มี 11 7.40 

ภาวะแทรกซ้อน   
มี 36 24.30 
ไม่มี 112 75.70 

การตรวจระดับน า้ตาลในเลอืด ระยะ 3 เดือน   
ไม่ไดไ้ปรับการตรวจ 1 0.70 
ตรวจอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 เดือน 12 8.10 
ตรวจเป็นประจ าทุกเดือน 135 91.20 

สถานทีท่ีไ่ด้รับการตรวจระดับน า้ตาลในเลอืด   
รพ.สต บา้นท่าขา้ม 95 64.20 
โรงพยาบาล 33 35.80 
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 จากตารางท่ี 1 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ อยูใ่นกลุ่มอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 41.20 รองลงมา 71 ปีข้ึนไป ร้อยละ 19.60 เพศชาย ร้อยละ 42.60 
เพศหญิง ร้อยละ 57.4 ระดบัการศึกษาประถมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 67.60 รองลงมาคือ ไม่ไดเ้รียน ร้อย
ละ 18.20 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด ร้อยละ 74.30 รองลงมาสถานภาพหมา้ย ร้อยละ 19.60 ประกอบ
อาชีพหลกัส่วนมากไม่ไดท้  างาน ร้อยละ 45.90 รองลงมา คือ คา้ขาย ร้อยละ 23.00 ส่วนใหญ่ไม่มีรายได ้
ร้อยละ 40.50 รองลงมา คือ 3,001-6,000 บาท ร้อยละ 37.20 ส่วนใหญ่มีญาติสายตรงท่ีป่วยเป็น
โรคเบาหวาน บุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่ท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน คือ พี่นอ้งร่วมบิดามารดา ร้อยละ 
34.50 รองลงมา คือ พอ่แม่ ร้อยละ 12.80 ระดบัน ้ าตาลในเลือดส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบั 111-150 mg/dl ร้อย
ละ 52.70 รองลงมา 151-180 mg/dl ร้อยละ 18 ระยะเวลาการป่วยส่วนใหญ่มากกวา่ 5 ปี ร้อยละ 40.50 
รองลงมา 1 ปีข้ึนไป-3 ปี ร้อยละ27.00 ส่วนใหญ่มีการควบคุมระดบัน ้ าตาล โดยวิธีการควบคุมอาหาร 
และการออกก าลงักาย วิธีการรักษาท่ีไดรั้บส่วนใหญ่ คือ รับประทานยา ร้อยละ 98.60 อาการผิดปกติ
ส่วนใหญ่ท่ีพบ คือ อาเจียน ร้อยละ 92.60 รองลงมา แผลหายชา้ คนัตามผิวหนงั ร้อยละ 80.40 ส่วนใหญ่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ภายในระยะ 3 เดือน ไดรั้บการตรวจเป็นประจ าทุกเดือน ร้อยละ 91.20 สถานท่ีท่ี
ไดรั้บการตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดส่วนใหญ่ คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้มร้อยละ 
64.20 
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ส่วนที ่2 ความรู้เกีย่วกบัโรคเบาหวาน 
 
ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน 
 

ความรู้เกีย่วกบัโรคเบาหวาน X  S.D. ระดับความรู้ 

1. โรคเบาหวานสามารถรักษาใหห้ายขาดได*้ 2.64 0.75 สูง 
2. สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดจากกรรมพนัธ์ุ 2.68 0.65 สูง 
3. สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดจากพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 

2.95 0.24 สูง 

4. การควบคุมโรคเบาหวานท่ีดี จะไม่มีโอกาสเกิด
โรคแทรกซอ้น 

2.86 0.41 สูง 

5. การมารับการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด ตอ้งงด 
น ้างดอาหารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 

2.99 0.08 สูง 

6. ผูป่้วยเบาหวานตอ้งตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด
เป็นประจ า 

2.98 0.18 สูง 

7. ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงมกัมี
อาการกระหายน ้า ปัสสาวะบ่อย 

2.68 0.57 สูง 

8. ผูป่้วยเบาหวานสามารถออกก าลงักายไดทุ้ก
ประเภท 

2.13 0.85 ปานกลาง 

9. ผูป่้วยเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาล
ในเลือดได ้มีผลให้เกิดโรคไต โรคหวัใจ โรคความ
ดนัโลหิตสูง 

2.51 0.65 สูง 

10. ผูป่้วยเบาหวานตอ้งนอนวนัละ 6-8 ชัว่โมง 2.61 0.62 สูง 
11. ผูป่้วยโรคเบาหวานควรก าหนดเวลาในการ
รับประทานยาใหช้ดัเจน และรับประทานยาตรง
เวลาทุกวนั 

2.75 0.55 สูง 

12. ผูป่้วยเบาหวานตอ้งดูแลร่างกายโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เทา้และผวิหนงั ไม่ใหเ้กิดบาดแผลเป็นอนัขาด 

2.93 0.31 สูง 

รวม 2.72 0.26 สูง 
* ขอ้ค าถามเชิงลบ 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( X = 2.72, SD = 0.26) โดยมี
ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานมากท่ีสุด คือ การมารับการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด ตอ้งดน ้ างดอาหาร
อยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง ( X =2.99, SD = 0.08) รองลงมา คือ ผูป่้วยเบาหวานตอ้งตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด
เป็นประจ า ( X =2.98, SD = 0.18) 
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ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละตามเกณฑ์คะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน 

 

ความรู้เกีย่วกบัโรคเบาหวาน 
 

จ านวน 
(n = 148 คน) 

 

ร้อยละ 

ระดบัต ่า 1 0.70 
ระดบัปานกลาง 11 7.40 
ระดบัสูง 136 91.90 

รวม 148 100 

 จากตารางท่ี 3  กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดั
เชียงใหม่ มีระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 91.90 รองลงมาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 7.40 
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ส่วนที ่3 การรับรู้โอกาสเส่ียง และความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
 
ตารางที ่4 จ านวนและร้อยละคะแนนการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
 

ข้อค าถาม X  S.D. ระดับการรับรู้ 

การรับรู้โอกาสเส่ียงของโรคเบาหวาน 
1. ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีภาวะอว้นจะมีโอกาสเส่ียงต่อ
การเกิดโรคแทรกซอ้นมากกวา่ผูป่้วยเบาหวานท่ีไม่
มีภาวะอว้น 

2.82 0.52 สูง 

2. การมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานจะ
เพิ่มโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

2.89 0.44 สูง 

3. การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น เหลา้ เบียร์ 
จะท าใหเ้ส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

2.67 0.59 สูง 

4. การท่ีไม่ออกก าลงักายจะเพิ่มความเส่ียงในการ
เป็นโรคเบาหวาน 

2.80 0.53 สูง 

5. การรับประทานยาขบัปัสสาวะ ยาคุมก าเนิด เป็น
เวลานานมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

2.21 0.61 ปานกลาง 

6. การรับประทานอาหารท่ีมีรสหวาน มีโอกาส
เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

2.66 0.60 สูง 

การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
7. การเป็นโรคเบาหวานท าใหเ้กิดปัญหาใน
ครอบครัว 

1.32 0.66 ต ่า 

8. การเป็นโรคเบาหวานระยะเร่ิมแรกจะไม่มีอาการ
หรืออาการท่ีแสดงออก 

2.05 0.97 ปานกลาง 

9. ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานหากไม่ไดรั้บการรักษา
ทนัท่วงทีมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซอ้น
แบบเฉียบพลนัได ้

2.63 0.71 สูง 

10. การมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงท าใหเ้ส่ียงต่อการ
เกิดภาวะแทรกซอ้นทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง 

2.72 0.62 สูง 
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 จากตารางท่ี 4 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีระดบัการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( X = 2.39, 
SD = 0.28) โดยมีการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวานมากท่ีสุด คือ การเกิดโรค

ข้อค าถาม X  S.D. ระดับการรับรู้ 
11. การรักษาโรคเบาหวานตอ้งรับประทานยาลด
น ้าตาลในเลือดเป็นประจ า 

2.69 0.65 สูง 

12. การมีแผลเร้ือรังในผูป่้วยโรคเบาหวานอาจ
ก่อใหเ้กิดการสูญเสียอวยัวะได ้

2.91 0.33 สูง 

13. การรักษาโรคเบาหวานหากมีการควบคุมโรคได้
ดี จะท าใหห้ายขาดจากการเป็นโรคได ้

2.58 0.74 สูง 

14. เม่ือทราบวา่ตนเองเป็นโรคเบาหวานท าใหท้่าน
รู้วา่ตอ้งมีการรับประทานยาตลอด 

2.75 0.57 สูง 

15. โรคเบาหวานจะท าใหผู้ป่้วยส่วนใหญ่เกิด
ภาวะแทรกซอ้นไดง่้าย 

2.78 0.50 สูง 

16. การเกิดโรคแทรกซอ้นเฉียบพลนัอาจส่งผลถึง
แก่ชีวติ 

2.92 0.32 สูง 

17. การเป็นโรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพในปัจจุบนั 

1.51 0.79 ต ่า 

18. การเป็นโรคเบาหวานท าใหไ้ม่สามารถดูแล
ครอบครัวได ้ส่งผลใหเ้กิดปัญหาในครอบครัว 

1.31 0.64 ต ่า 

19. การเป็นโรคเบาหวาน ตอ้งรักษาโดยเงินจ านวน
มากจึงท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการเงินได ้

1.32 0.65 ต ่า 

20. ผูป่้วยท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงเป็นระยะ
เวลานานและควบคุมโรคไม่ดีก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงของระบบประสาท 

2.36 0.78 สูง 

รวม 2.39 0.28 สูง 
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แทรกซ้อนเฉียบพลนัอาจส่งผลถึงแก่ชีวิต ( X =2.92,   SD = 0.32) รองลงมา คือ การมีสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ( X =2.89, SD = 0.44) 

ตารางที ่5 จ านวนและร้อยละตามเกณฑก์ารรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
 

 

การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรง 
ของโรคเบาหวาน 

 

จ านวน 
(n = 148 คน) 

 

ร้อยละ 

ระดบัต ่า 3 2.00 
ระดบัปานกลาง 51 34.50 
ระดบัสูง 94 63.50 

รวม 148 100 

 จากตารางท่ี 5 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีระดบัการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 63.50 รองลงมา
อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 34.50 
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ส่วนที ่4 ส่ิงชักน าให้ปฏิบัติ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละคะแนนส่ิงชกัน าให้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวาน 
 

ข้อค าถาม X  S.D. ระดับความรู้ 
1. บุคคลในครอบครัวดูแลและใหก้ าลงัใจ เม่ือรู้วา่
ท่านเป็นโรคเบาหวาน 

2.95 0.27 สูง 

2. ท่านเคยไดรั้บข่าวสารโรคเบาหวานจากส่ือต่าง ๆ 
ท าใหท้่านมีการควบคุมโรคเบาหวานไดดี้ข้ึน 

2.97 0.20 สูง 

3. เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัให้ค  าแนะน าใน
โรคเบาหวานแก่ท่าน ท่านจึงมีวธีิการดูแลตนเองท่ี
เหมาะสม 

2.98 0.18 สูง 

4. การรณรงคโ์รคเบาหวานท าใหมี้วธีิการดูแล
ตนเองท่ีเหมาะสม 

2.91 0.36 สูง 

5. การไปตรวจสุขภาพประจ าปีจะท าใหท้่านไดรั้บ
การตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดดว้ย 

2.89 0.36 สูง 

6. การมีบริการตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดเคล่ือนท่ี
ในหมู่บา้นท าใหท้่านอยากท่ีจะรับบริการ 

2.83 0.46 สูง 

รวม 2.92 0.22 สูง 
 
 จากตารางท่ี 6 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีระดบัส่ิงชกัน าใหป้ฏิบติัของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง ( X = 2.92, SD = 0.22) โดยมีส่ิงชกัน าให้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวานมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบลบ้านท่าข้ามให้ค  าแนะน าใน
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โรคเบาหวานแก่ท่าน ท่านจึงมีวิธีการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม ( X =2.98, SD = 0.18) รองลงมา คือ ท่าน
เคยไดรั้บข่าวสารโรคเบาหวานจากส่ือต่าง ๆ ท าให้ท่านมีการควบคุมโรคเบาหวานไดดี้ข้ึน ( X =2.97, 
SD = 0.20) 

 

ตารางที ่7 จ านวนและร้อยละตามเกณฑ์ส่ิงชกัน าให้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวาน 
 

 

ส่ิงชักน าให้ปฏิบัติของการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 

จ านวน 
(n = 148 คน) 

 

ร้อยละ 

ระดบัต ่า 1 0.70 
ระดบัปานกลาง 5 3.40 
ระดบัสูง 142 95.90 

รวม 148 100 
  
 จากตารางท่ี 7 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีระดบัส่ิงชกัน าใหป้ฏิบติัของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานอยูใ่นระดบัสูง ร้อย
ละ 95.9 รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 3.4 
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ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละคะแนนการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวาน 

ข้อค าถาม X  S.D. ระดับความรู้ 
1. เม่ือท่านมีอาการผิดปกติท าใหท้่านตอ้งรีบไป
ตรวจทนัที 

2.75 0.48 สูง 

2. ท่านไปพบแพทยต์ามนดัทุกคร้ัง เพื่อทราบความ
ผดิปกติของร่างกาย 

2.92 0.36 สูง 

3. การตรวจน ้าตาลในเลือดจะตอ้งตรวจทุกเดือน จะ
ช่วยใหท้ราบค่าระดบัน ้าตาลในเลือด 

2.93 0.31 สูง 

4. การปฏิบติัอยา่งถูกวธีิในการดูแลตนเอง จะช่วย
ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้

2.91 0.35 สูง 

5. การรับประทานยาสม ่าเสมอตามท่ีแพทยส์ั่ง จะ
ช่วยควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้

2.91 0.34 สูง 

6. การควบคุมปริมาณอาหารท่ีรับประทาน จะช่วย
ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้

2.89 0.37 สูง 

7. การควบคุมประเภทอาหารท่ีรับประทาน จะช่วย
ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้

2.91 0.34 สูง 

8. ท่านมีวธีิการดูแลตนเองเป็นอยา่งดี เม่ือทราบวา่
ตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อภาวะแทรกซอ้นได ้

2.86 0.39 สูง 

9. ท่านมีวธีิการดูแลตนเองมากข้ึน เม่ือทราบวา่
ระดบัน ้าตาลในเลือดของท่านมีสูงข้ึนกวา่เดิม 

2.71 0.62 สูง 

10. ท่านมีความกงัวล เม่ือทราบวา่ระดบัน ้าตาลใน
เลือดสูงข้ึน 

1.85 0.93 ปานกลาง 

รวม 2.59 0.48 สูง 
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 จากตารางท่ี 8 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีระดบัการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง ( X = 2.59, SD = 0.48) โดยมีการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวานมากท่ีสุด คือ การตรวจน ้ าตาลในเลือดจะตอ้งตรวจทุกเดือน จะช่วยให้ทราบค่าระดับ
น ้ าตาลในเลือด ( X =2.93, SD = 0.31) รองลงมา คือ ท่านไปพบแพทยต์ามนดัทุกคร้ัง เพื่อทราบความ
ผดิปกติของร่างกาย ( X =2.92, SD = 0.36) 
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ตารางที ่9 จ านวนและร้อยละตามเกณฑ์การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวาน 
 

 

การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 

จ านวน 
(N = 148 คน) 

 

ร้อยละ 

ระดบัต ่า 1 0.70 
ระดบัปานกลาง 11 7.40 
ระดบัสูง 136 91.90 

รวม 148 100 
  
 จากตารางท่ี 9 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีระดบัการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานอยู่ในระดบัสูง 
ร้อยละ 91.90 รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 7.40 
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ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละคะแนนการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวาน 

ข้อค าถาม X  S.D. ระดับความรู้ 
1. ในกรณีท่ีตอ้งฉีดยาอินซูลินนั้นท าใหท้่านเกิด
ความกลวัตลอดเวลา* 

2.52 0.83 สูง 

2. การท่ีตอ้งมีการดูแลตนเองทุกเวลาท าใหท้่านเบ่ือ
หน่ายตนเองเป็นบางคร้ัง* 

2.32 0.94 ปานกลาง 

3. การท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองท าใหท้่านตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก* 

2.70 0.67 สูง 

4. การเดินทางท่ีไม่สะดวกท าใหท้่านไม่อยากไปรับ
การตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด* 

2.66 0.73 สูง 

5. ท่านไม่มีเวลาท่ีจะไปรับบริการตรวจระดบั
น ้าตาลในเลือดตามท่ีแพทยน์ดัทุกคร้ัง* 

2.76 0.61 สูง 

รวม 2.76 0.28 สูง 
 
 จากตารางท่ี 10 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดั
เชียงใหม่ มีระดบัการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( X = 2.76, SD = 0.28) โดยมีการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเอง
ในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานมากท่ีสุด คือ ท่านไม่มีเวลาท่ีจะไปรับบริการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด
ตามท่ีแพทยน์ดัทุกคร้ัง ( X =2.76, SD = 0.61) รองลงมา คือ การท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองท าใหท้่านตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก ( X =2.70, SD = 0.67) 
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ตารางที ่11 จ านวนและร้อยละตามเกณฑ์การรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวาน 

 

การรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพ 
ของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 

 
จ านวน 

(n = 148 คน) 

 
ร้อยละ 

ระดบัต ่า 7 4.70 
ระดบัปานกลาง 31 20.90 
ระดบัสูง 110 74.30 

รวม 148 100 
 
 จากตารางท่ี 11 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดั
เชียงใหม่ มีระดบัการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน อยู่ใน
ระดบัสูง ร้อยละ 74.30 รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 20.90 
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ส่วนที ่5 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 
ตารางที ่12 จ านวนและร้อยละคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในกลุ่มผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 

กลุ่มผู้ป่วยที่
สามารถควบคุม
ระดับน า้ตาลได้ 

กลุ่มผู้ป่วยที่
สามารถควบคุม
ระดับน า้ตาลไม่ได้ 

ระดับพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยทีส่ามารถ

ควบคุมได้/ควบคุม
ไม่ได้ X  S.D. X  S.D. 

ด้านการบริโภค 
1. ท่านรับประทานอาหาร
ประเภทขา้วเหนียว* 

2.02 0.40 2.02 0.48 ปานกลาง/ปานกลาง 

2. ท่านรับประทานอาหาร
ประเภทอาหารท่ีมีไขมนัสูง 
เช่น ขา้วขาหมู อาหารประเภท
ทอด* 

2.14 0.35 2.19 0.39 ปานกลาง/ปานกลาง 

3. ท่านรับประทานอาหาร
ประเภทขนมหวาน* 

2.17 0.40 2.19 0.45 ปานกลาง/ปานกลาง 

4. ท่านรับประทานอาหาร
ประเภทผกัต่าง ๆ 3 ม้ือต่อวนั 

2.81 0.39 2.88 0.39 ดีมาก/ดีมาก 

5. ท่านรับประทานอาหารท่ีมี
รสหวานจดั เช่น ไอศกรีม 
ขนมทองหยบิ ทองหยอด* 

2.27 0.45 2.35 0.48 ปานกลาง/ดีมาก 

6. ท่านรับประทานผลไมท่ี้มี
รสหวาน เช่น ทุเรียน มะม่วง  

2.25 0.45 2.29 0.46 ปานกลาง/ปานกลาง 

7. ท่านรับประทานเน้ือสัตว ์ 2.81 0.42 2.98 0.14 ดีมาก/ดีมาก 
8. ท่านรับประทานอาหารวา่ง 
ขนม ของจุบจิบ ระหวา่งม้ือ* 

2.24 0.43 2.44 0.54 ปานกลาง/ดีมาก 

9. ท่านด่ืมน ้าอดัลม น ้าหวาน  
น ้าผลไม ้  

2.24 0.45 2.33 0.51 ปานกลาง/ปานกลาง 
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในกลุ่มผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 

กลุ่มผู้ป่วยที่
สามารถควบคุม
ระดับน า้ตาลได้ 

กลุ่มผู้ป่วยที่
สามารถควบคุม
ระดับน า้ตาลไม่ได้ 

ระดับพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยทีส่ามารถ

ควบคุมได้/ควบคุม
ไม่ได้ X  S.D. X  S.D. 

10. ท่านรับประทานอาหารท่ี
ปรุงดว้ยกะทิ เช่น แกงเผด็ * 

2.22 0.45 2.25 0.44 ปานกลาง/ปานกลาง 

11. ท่านด่ืมสุรา เบียร์ หรือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์* 

2.80 0.45 2.73 0.57 ดีมาก/ดีมาก 

12. ท่านจะรับประทานอาหาร
จนอ่ิมมากจนรู้สึกอึดอดั* 

2.38 0.59 2.40 0.74 ดีมาก/ดีมาก 

13. ท่านรับประทานอาหาร
หมกัดอง* 

2.45 0.52 2.46 0.50 ดีมาก/ดีมาก 

14. ท่านรับประทานอาหารไม่
เป็นเวลา เม่ือหิวจึง
รับประทาน* 

2.38 0.63 2.54 0.62 ดีมาก/ดีมาก 

15. ท่านรับประทานอาหารท่ี
ปรุงเองท่ีบา้น 

2.93 0.33 2.77 0.52 ดีมาก/ดีมาก 

16. ท่านสูบบุหร่ี* 2.92 0.34 2.71 0.65 ดีมาก/ดีมาก 
ด้านการออกก าลงักาย 
17. ท่านออกก าลงักาย เช่น 
เดิน/วิง่ ร าจ้ีกง เตน้แอโรบิค ร า
ไมพ้ลอง ป่ันจกัรยาน 

1.80 0.57 1.90 0.59 ปานกลาง/ปานกลาง 

18. ท่านออกก าลงักายอยา่ง
นอ้ยสัปดาห์ละ 3 คร้ัง และไม่
หกัโหมจนเกินไป 

1.81 0.58 1.92 0.61 ปานกลาง/ปานกลาง 

19. ท่านออกแรงท ากิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง เช่น ถูบา้นจน
เหง่ืออก ท าสวน เดินอยา่งนอ้ย 
20 นาที 

1.83 0.55 2.06 0.63 ปานกลาง/ปานกลาง 
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในกลุ่มผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 

กลุ่มผู้ป่วยที่
สามารถควบคุม
ระดับน า้ตาลได้ 

กลุ่มผู้ป่วยที่
สามารถควบคุม
ระดับน า้ตาลไม่ได้ 

ระดับพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยทีส่ามารถ

ควบคุมได้/ควบคุม
ไม่ได้ X  S.D. X  S.D. 

20. ท่านบนัทึกน ้าหนกัตวัของ
ท่านเปรียบเทียบกบัเดือนท่ี
แลว้ 

1.35 0.64 1.58 0.71 พอใช/้พอใช ้

21. ท่านออกก าลงักายอยา่ง
ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยคร้ังละ 30 
นาที 

1.77 0.57 1.90 0.66 ปานกลาง/ปานกลาง 

22. ท่านออกก าลงักายหลงั
รับประทานอาหารม้ือหนกั
ทนัที* 

2.91 0.28 2.88 0.33 ดีมาก/ดีมาก 

23. ท่านออกก าลงักายในเวลา
เดียวกนั 

1.76 0.57 1.77 0.66 ปานกลาง/ปานกลาง 

24. ท่านใส่รองเทา้ท่ีเหมาะสม
ในการออกก าลงักายและสวม
ถุงเทา้ดว้ยทุกคร้ัง 

1.83 0.60 1.92 0.65 ปานกลาง/ปานกลาง 

ด้านการใช้ยา 
25. ท่านอ่านฉลากยาใหเ้ขา้ใจ
ก่อนรับประทานยาทุกคร้ัง 

2.32 0.62 2.21 0.87 ปานกลาง/ปานกลาง 

26. ท่านรับประทานยา
เบาหวานตรงตามจ านวนท่ี
แพทยส์ั่ง 

2.97 0.22 2.96 0.20 ดีมาก/ดีมาก 

27. ท่านรับประทานยา
เบาหวานตรงตามเวลาท่ีแพทย์
สั่ง 

2.98 0.14 2.96 0.20 ดีมาก/ดีมาก 

28. ท่านปรับขนาดยาเบาหวาน
โดยลดหรือเพิ่มยาหรือหยดุยา
ดว้ยตวัเอง* 

2.82 0.54 2.69 0.66 ดีมาก/ดีมาก 
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* ขอ้ค าถามเชิงลบ 

 จากตารางท่ี 12 กลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดได้ มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.31, SD = 0.16) โดยมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน มากท่ีสุด คือ ท่านรับประทานยา
เบาหวานตรงตามเวลาท่ีแพทยส์ั่ง ( X = 2.98, SD = 0.14) รองลงมา คือ ท่านรับประทานยาเบาหวาน
ตรงตามจ านวนท่ีแพทยส์ั่ง ( X =2.97, SD = 0.22) และกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุม
ระดบัน ้ าตาลในเลือดได้ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 2.22, SD = 0.18) โดยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน มาก
ท่ีสุด คือ ท่านรับประทานเน้ือสัตว ์( X = 2.98, SD = 0.14) รองลงมา คือ ท่านรับประทานยาเบาหวาน
ตรงตามจ านวนท่ีแพทยส์ั่ง ( X =2.96, SD = 0.20) 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในกลุ่มผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 

กลุ่มผู้ป่วยที่
สามารถควบคุม
ระดับน า้ตาลได้ 

กลุ่มผู้ป่วยที่
สามารถควบคุม
ระดับน า้ตาลไม่ได้ 

ระดับพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยทีส่ามารถ

ควบคุมได้/ควบคุม
ไม่ได้ X  S.D. X  S.D. 

29. ถา้ท่านลืมรับประทานยา
เบาหวานท่านจะรับประทาน
ยาทนัทีท่ีนึกได ้

1.91 0.65 1.92 0.79 ปานกลาง/ปานกลาง 

30. เม่ือมีอาการไม่สบาย เช่น 
เป็นไขห้วดั เจบ็คอ ท่านจะงด
ยาเบาหวานในวนันั้น* 

2.98 0.14 2.92 0.35 ดีมาก/ดีมาก 

31. ท่านรับประทานยา
สมุนไพร หรืออาหารเสริมอ่ืน
ร่วมกบัยาแผนปัจจุบนัเพื่อ
รักษาเบาหวาน 

1.84 0.74 1.83 0.80 ปานกลาง/ปานกลาง 

32. ท่านตรวจสอบวนัหมดอายุ
ของยาก่อนรับประทานยา 

2.06 0.81 1.79 0.94 ปานกลาง/ปานกลาง 

รวม 2.31 0.16 2.22 0.18 ปานกลาง/ปานกลาง 
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ตารางที่  13 จ  านวนและร้อยละตามเกณฑ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู ้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้
 

 

พฤติกรรมของการดูแลสุขภาพ 
ของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยทีส่ามารถควบคุม

ระดับน า้ตาลในเลอืดได้ 
 

 
จ านวน 

(n = 100 คน) 

 

 
ร้อยละ 

ระดบัพอใช ้ 0 0.00 
ระดบัปานกลาง 68 68.00 
ระดบัดีมาก 32 32.00 

รวม 100 100 
 
 จากตารางท่ี 13 กลุ่มผูป่้วยผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้มี
ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู ้ป่วยโรคเบาหวาน อยู่ในระดับปานกลาง           
ร้อยละ 68.00 
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ตารางที่  14 จ  านวนและร้อยละตามเกณฑ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู ้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้
 

 

พฤติกรรมของการดูแลสุขภาพ 
ของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยทีไ่ม่สามารถควบคุม

ระดับน า้ตาลในเลอืดได้ 
 

 
จ านวน 

(n = 48 คน) 

 

 
ร้อยละ 

ระดบัพอใช ้ 0 0.00 
ระดบัปานกลาง 31 64.60 
ระดบัดีมาก 17 35.40 

รวม 48 100 
 
 จากตารางท่ี 14 กลุ่มผูป่้วยผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้
มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน อยู่ในระดับปานกลาง         
ร้อยละ 64.60 
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ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองกับการรับรู้ภาวะสุขภาพในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 
ตารางที ่15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวานกบัพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) P-value 
กลุ่มผูป่้วยท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ -0.03 0.74 
กลุ่มผูป่้วยท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ -0.08 0.57 
การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน -0.06 0.44 
 

จากตารางท่ี 15 แสดงผลลพัธ์ท่ีแสดงค่าสหสัมพนัธ์ของ Pearson Product Moment 
Correlation ระหวา่งตวัแปรการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวานกบัพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน จะเห็นว่าไดค้่า r เท่ากบั -0.06 และมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.44 นั้นแสดงวา่ตวัแปรการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวานมีความสัมพนัธ์
ทางลบกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวานของผูป่้วยท่ี
สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดแ้ละไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดมี้ความสัมพนัธ์
ทางลบกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05  
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ตารางที ่16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงชกัน าให้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) P-value 
กลุ่มผูป่้วยท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ -0.05 0.59 
กลุ่มผูป่้วยท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ -0.03 0.80 
ส่ิงชกัน าใหป้ฏิบติัของการดูแลสุขภาพของตนเอง -0.04 0.55 
 

จากตารางท่ี 16 แสดงผลลพัธ์ท่ีแสดงค่าสหสัมพนัธ์ของ Pearson Product Moment 
Correlation ระหวา่งตวัแปรส่ิงชกัน าใหป้ฏิบติัของการดูแลสุขภาพของตนเอง ไดค้่า r เท่ากบั -0.04 และ
มีค่า P-value เท่ากบั 0.55 นั้นแสดงว่าตวัแปรส่ิงชกัน าให้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพของตนเองมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานอย่างไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05  ส่วนส่ิงชักน าให้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพของผูป่้วยท่ี
สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดแ้ละไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดมี้ความสัมพนัธ์
ทางลบกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05  
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ตารางที ่17 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 
 

 
จากตารางท่ี 17 แสดงผลลพัธ์ท่ีแสดงค่าสหสัมพนัธ์ของ Pearson Product Moment 

Correlation ระหวา่งตวัแปรการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน จะเห็นวา่ไดค้่า r เท่ากบั 0.07 และมีค่า P-value เท่ากบั 0.34 นั้นแสดง
วา่ตวัแปรการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวานไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนการรับรู้
ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของผูป่้วยท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได้และไม่สามารถ 
ควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่ม
ผูป่้วย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) P-value 
กลุ่มผูป่้วยท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ 0.14 0.14 
กลุ่มผูป่้วยท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ 0.01 0.90 
การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเอง 0.07 0.34 
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ตารางที่ 18 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) P-value 
กลุ่มผูป่้วยท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ -0.08 0.38 
กลุ่มผูป่้วยท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ 0.02 0.85 
การรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพตนเอง -0.04 0.56 
 

จากตารางท่ี 18 แสดงผลลพัธ์ท่ีแสดงค่าสหสัมพนัธ์ของ Pearson Product Moment 
Correlation ระหว่างตวัแปรการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน จะเห็นวา่ไดค้่า r เท่ากบั -0.04 และมีค่า P-value เท่ากบั 0.56 นั้น
แสดงว่าตวัแปรการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วน
การรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของผู ้ป่วยท่ีสามารถควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดได้มี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย อย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของผูป่้วยท่ีไม่สามารถควบคุม
ระดบัน ้าตาลในเลือดไดก้บัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
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ส่วนที ่7 เปรียบเทยีบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่าง
ผู้ทีค่วบคุมระดับน า้ตาลได้และผู้ทีค่วบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ 
 
ตารางที่ 19 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหว่างผูท่ี้
ควบคุมระดบัน ้าตาลไดแ้ละผูท่ี้ควบคุมระดบัน ้าตาลไม่ได ้
 

กลุ่ม N X  S.D. ค่า t df p-value 
ผูป่้วยท่ีสามารถควบคุม
ระดบัน ้าตาลได ้

100 73.97 5.00 0.79 146 0.42 

ผูป่้วยท่ีไม่สามารถควบคุม
ระดบัน ้าตาลได ้

48 74.71 5.78 

รวม 148 74.34 5.39 
 
 จากตารางท่ี 19 พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผูป่้วยท่ีสามารถควบคุม
และไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดมี้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
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บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน และเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดแ้ละ

ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมา

รับการรักษาท่ีคลินิกเบาหวาน จงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

หวดัเชียงใหม่ จ  านวน 148 คน ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและน าไปวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติ ซ่ึงใช้ความถ่ี    ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และ

การทดสอบนยัส าคญัของความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของสองกลุ่ม 

 

สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ51-60 ปี ร้อยละ 41.20 รองลงมา 71 ปีข้ึนไป ร้อยละ 19.60 เพศ

ชาย     ร้อยละ 42.60 เพศหญิง ร้อยละ 57.40 ระดบัการศึกษาประถมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 67.60 

รองลงมาคือ ไม่ไดเ้รียน ร้อยละ 18.20 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด ร้อยละ 74.30 รองลงมาสถานภาพ

หมา้ย ร้อยละ 19.60  ประกอบอาชีพหลกัส่วนมากไม่ไดท้  างาน ร้อยละ 45.90 รองลงมา คือ คา้ขาย ร้อย

ละ 23.00 ส่วนใหญ่ไม่มีรายได ้ร้อยละ 40.50 รองลงมา คือ 3,001-6,000 บาท ร้อยละ 37.20 ส่วนใหญ่มี

ญาติสายตรงท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน บุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่ท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน คือ พี่นอ้ง

ร่วมบิดามารดา ร้อยละ 34.50 รองลงมา คือ พ่อแม่ ร้อยละ 12.80 ระดบัน ้าตาลในเลือดส่วนใหญ่อยูท่ี่

ระดบั 111-150 mg/dl ร้อยละ 52.70 รองลงมา 151-180 mg/dl ร้อยละ 18 ระยะเวลาการป่วยส่วนใหญ่

มากกวา่ 5 ปี    ร้อยละ 40.50 รองลงมา 1 ปีข้ึนไป-3 ปี ร้อยละ 27.00 ส่วนใหญ่มีการควบคุมระดบั

น ้าตาล โดยวธีิการควบคุมอาหาร และการออกก าลงักาย วธีิการรักษาท่ีไดรั้บส่วนใหญ่ คือ รับประทาน

ยา ร้อยละ 98.6
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อาการผิดปกติส่วนใหญ่ท่ีพบ คือ อาเจียน ร้อยละ 92.60 รองลงมา แผลหายช้า คนัตามผิวหนงั ร้อยละ 

80.40ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ภายในระยะ 3 เดือน ไดรั้บการตรวจเป็นประจ าทุกเดือน ร้อยละ 

91.20 สถานท่ีท่ีไดรั้บการตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดส่วนใหญ่ คือ สถานีอนามยั ร้อยละ 64.20 

ส่วนที่ 2 ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานของกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีตอบแบบสอบถามมี

ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.72 โดยมีความรู้เก่ียวกบั

โรคเบาหวานมากท่ีสุด คือ การมารับการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด ตอ้งงดน ้ างดอาหารอย่างน้อย 8 

ชัว่โมง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 รองลงมา คือ ผูป่้วยเบาหวานตอ้งตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือดเป็นประจ า ท่ี 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98  

 ส่วนที่ 3 การรับรู้โอกาสเส่ียง และความรุนแรงของโรคเบาหวานโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัสูง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.39 โดยมีการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวานมากท่ีสุด 

คือ การเกิดโรคแทรกซ้อนเฉียบพลนัอาจส่งผลถึงแก่ชีวิต ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 รองลงมา คือ การมี

สมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 

 ส่วนที่ 4 ส่ิงชกัน าให้ปฏิบติั การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพ

ของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76โดยมีส่ิงชกัน า

ให้ปฏิบัติ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย

โรคเบาหวานมากท่ีสุด คือ เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้มให้ค  าแนะน าใน

โรคเบาหวานแก่ท่าน ท่านจึงมีวิธีการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 รองลงมา คือ ท่าน

เคยไดรั้บข่าวสารโรคเบาหวานจากส่ือต่าง ๆ ท าให้ท่านมีการควบคุมโรคเบาหวานไดดี้ข้ึน ท่ีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.97 

 ส่วนที ่5 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุม

ระดบัน ้ าตาลได ้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.31 โดยมีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน มากท่ีสุด คือ ท่านรับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลาท่ี

แพทยส์ั่ง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 รองลงมา คือ ท่านรับประทานยาเบาหวานตรงตามจ านวนท่ีแพทยส์ั่ง ท่ี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถ

ควบคุมระดบัน ้ าตาลได ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.22 โดยมีพฤติกรรมการ
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ดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานมากท่ีสุด คือ ท่านรับประทานเน้ือสัตว ์ท่ีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.98 รองลงมา คือ ท่านรับประทานยาเบาหวานตรงตามจ านวนท่ีแพทยส์ั่ง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 

 ส่วนที่ 6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของ

โรคเบาหวานกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน เท่ากบั -0.06 และมี

ค่า P-value เท่ากบั 0.44 นั้นแสดงวา่ตวัแปรการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวานกบั

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวานของผูป่้วยท่ี

สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดแ้ละไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดมี้ความสัมพนัธ์

ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ

นยัส าคญั 0.05 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงชกัน าให้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพของตนเอง ไดค้่า 

r เท่ากบั -0.04 และมีค่า P-value เท่ากบั 0.52 นั้นแสดงวา่ตวัแปรส่ิงชกัน าให้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพ

ของตนเองมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนส่ิงชกัน าให้ปฏิบติัของการดูแลสุขภาพของผูป่้วยท่ี

สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไดแ้ละไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดมี้ความสัมพนัธ์

ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ

นยัส าคญั 0.05  

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน จะเห็นว่าไดค้่า r เท่ากบั 0.07 และมีค่า P-value 

เท่ากบั 0.34 นั้นแสดงวา่ตวัแปรการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05 ส่วนการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของผูป่้วยท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได้

และไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

ตนเองในกลุ่มผูป่้วย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน จะเห็นว่าไดค้่า r เท่ากบั -0.04 และมีค่า P-value 
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เท่ากับ 0.56 นั้ นแสดงว่าตัวแปรการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพมีความสัมพนัธ์ทางลบกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ

นยัส าคญั 0.05 ส่วนการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของผูป่้วยท่ีสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลใน

เลือดไดมี้ความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วย อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 และการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของผูป่้วยท่ีไม่สามารถ

ควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดได้กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู ้ป่วยไม่ มี 

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสองกลุ่ม พบวา่ผูป่้วยท่ีสามารถ

ควบคุมและไม่สามารถควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดได้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ( r = 0.79, P-value = 0.42) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน และ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

   กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีมีจ  านวน 148 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 85 คน เป็นเพศ

ชายจ านวน 63 คน ส่วนใหญ่มีอายุช่วงระหว่าง 51-60 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 

ประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ านวน 110 คน ส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพจ านวน 68 

คน จึงไม่มีรายได ้ส่วนใหญ่ไม่มีกรรมพนัธ์ุจากบิดามารดาหรือญาติพี่นอ้งเป็นเบาหวานจ านวน 61 คน 

ส่วนใหญ่มีระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือดอยูร่ะหวา่ง 111-150 mg/dl จ  านวน 78 คน ระยะเวลาท่ีป่วยเป็น

โรคเบาหวานส่วนใหญ่มากกวา่ 5 ปี จ  านวน 60 คน ส่วนใหญ่มีการควบคุมน ้ าตาล นอกเหนือจากการใช้

ยาคือการควบคุมอาหารจ านวน 133 คน ส่วนใหญ่ใชว้ธีิรักษาดว้ยการรับประทานยาเม็ดจ านวน 146 คน 

ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะโรคแทรกซ้อนจ านวน 112 คน อาการผิดปกติไดแ้ก่ ปัสสาวะบ่อยและมากในเวลา

กลางคืนมีจ านวนคร่ึงต่อคร่ึง ผูป่้วยไม่มีอาการหิวน ้ าบ่อย จ านวน 98 คน มีอาการอ่อนเพลีย จ านวน 78 

คน มีอาการหิวเก่ง แต่น ้าหนกัลดลง จ านวน 97 คน มีอาการแผลหายชา้ คนัตามผิวหนงั จ านวน 119 คน 

ผูป่้วยท่ีไม่มีอาการตาพร่ามวั เห็นภาพไม่ชดั จ านวน 78 คน ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการชาไม่มีความรู้สึก 

เจ็บตามแขนตามขา จ านวน 94 คน และมีอาการอาเจียน จ านวน 137 คน ส่วนใหญ่ไม่มีการเกิด
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ภาวะแทรกซ้อนจ านวน 112 คน ผูป่้วยจะได้รับการตรวจระดับน ้ าตาลในเลือดเป็นประจ าทุกเดือน 

จ านวน 135 คน ส่วนใหญ่ไดรั้บการตรวจระดบัน ้าตาลในกระแสเลือดท่ีสถานีอนามยั จ านวน 95 คน 

  ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจวา่การมา

รับการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด ตอ้งดน ้ างดอาหารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจ

วา่ผูป่้วยเบาหวานตอ้งตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดเป็นประจ า รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจวา่สาเหตุของ

โรคเบาหวาน เกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจว่าผูป่้วย

เบาหวานตอ้งดูแลร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทา้และผิวหนงั ไม่ให้เกิดบาดแผลเป็นอนัขาด รองลงมามี

ความรู้ความเขา้ใจวา่การควบคุมโรคเบาหวานท่ีดี จะไม่มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน รองลงมามีความรู้

ความเขา้ใจว่าผูป่้วยโรคเบาหวานควรก าหนดเวลาในการรับประทานยาให้ชดัเจน และรับประทานยา

ตรงเวลาทุกวนั รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจวา่สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดจากกรรมพนัธ์ุและผูป่้วย

เบาหวานท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงมกัมีอาการกระหายน ้า ปัสสาวะบ่อย รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจ

วา่โรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได ้รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจวา่ผูป่้วยเบาหวานตอ้งนอน

วนัละ 6-8 ชัว่โมง รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจวา่ผูป่้วยเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลใน

เลือดได้ มีผลให้เกิดโรคไต โรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตสูง รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจว่าผูป่้วย

เบาหวานสามารถออกก าลังกายได้ทุกประเภทโดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของความรู้เก่ียวกับ

โรคเบาหวานเท่ากบั 2.72 แสดงวา่มีความรู้ในระดบัสูง โดยมีผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานในระดบั

ต ่าจ  านวน 1 คน ระดบัปานกลางจ านวน 11 คน และระดบัสูงจ านวน 136 คน 

   การรับรู้โอกาสเส่ียง และความรุนแรงของโรคเบาหวานพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้

โอกาสเส่ียงวา่การเกิดโรคแทรกซ้อนเฉียบพลนัอาจส่งผลถึงแก่ชีวิต รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงวา่การมี

แผลเร้ือรังในผูป่้วยโรคเบาหวานอาจก่อให้เกิดการสูญเสียอวยัวะได ้รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงวา่การมี

สมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน รองลงมารับรู้โอกาส

เส่ียงวา่ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีภาวะอว้นจะมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมากกวา่ผูป่้วยเบาหวานท่ี

ไม่มีภาวะอ้วน รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงว่าการท่ีไม่ออกก าลังกายจะเพิ่มความเส่ียงในการเป็น

โรคเบาหวาน รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงวา่โรคเบาหวานจะท าให้ผูป่้วยส่วนใหญ่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

ง่าย รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงว่าเม่ือทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานท าให้ท่านรู้ว่าต้องมีการ

รับประทานยาตลอด รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงว่าการมีระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงท าให้เส่ียงต่อการเกิด
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ภาวะแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและเร้ือรัง รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงว่าการรักษาโรคเบาหวานต้อง

รับประทานยาลดน ้ าตาลในเลือดเป็นประจ า รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงว่าการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ เช่น เหลา้ เบียร์ จะท าให้เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงว่าการ

รับประทานอาหารแต่ละสัดส่วนไม่เท่ากนั มีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน รองลงมารับรู้โอกาส

เส่ียงว่าผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานหากไม่ไดรั้บการรักษาทนัท่วงทีมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

แบบเฉียบพลนัได ้รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงวา่การรักษาโรคเบาหวานหากมีการควบคุมโรคไดดี้ จะท า

ให้หายขาดจากการเป็นโรคได ้รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงวา่ผูป่้วยท่ีมีระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงเป็นระยะ

เวลานานและควบคุมโรคไม่ดีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบประสาท รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียง

ว่าการรับประทานยาขบัปัสสาวะ ยาคุมก าเนิด เป็นเวลานานมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

ประสาท รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงว่าการเป็นโรคเบาหวานระยะเร่ิมแรกจะไม่มีอาการหรืออาการท่ี

แสดงออก รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงว่าการเป็นโรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพใน

ปัจจุบนั รองลงมารับรู้โอกาสเส่ียงว่าการเป็นโรคเบาหวานท าให้เกิดปัญหาในครอบครัว และ การเป็น

โรคเบาหวาน ตอ้งรักษาโดยเงินจ านวนมากจึงท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการเงินได ้และการรับรู้โอกาสเส่ียงท่ี

นอ้ยท่ีสุดคือการเป็นโรคเบาหวานท าให้ไม่สามารถดูแลครอบครัวได ้ส่งผลให้เกิดปัญหาในครอบครัว 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเช่ือวา่การเป็นโรคเบาหวานไม่สามารถท าให้เกิดอุปสรรคในการด ารงชีวิต

และส่งผลใหเ้กิดปัญหาครอบครัวได ้โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของการรับรู้โอกาสเส่ียงเท่ากบั 2.39 

แสดงวา่มีความรู้ในระดบัสูง โดยมีผูท่ี้มีการรับรู้โอกาสเส่ียงของโรคเบาหวานในระดบัต ่าจ  านวน 3 คน 

ระดบัปานกลางจ านวน 51 คน และระดบัสูงจ านวน 94 คน 

 ส่ิงชกัน าใหป้ฏิบติัการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีส่ิงชกัน าท่ีท าให้เกิดการปฏิบติัการดูแลสุขภาพของตนเองคือเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม ให้ค  าแนะน าในโรคเบาหวานแก่ท่าน ท่านจึงมีวิธีการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม 

รองลงมาส่ิงชกัน าท่ีท าให้เกิดการปฏิบติัการดูแลสุขภาพของตนเองคือเคยไดรั้บข่าวสารโรคเบาหวาน

จากส่ือต่าง ๆ ท าใหท้่านมีการควบคุมโรคเบาหวานไดดี้ข้ึน รองลงมาส่ิงชกัน าท่ีท าให้เกิดการปฏิบติัการ

ดูแลสุขภาพของตนเองคือบุคคลในครอบครัวดูแลและให้ก าลังใจ เม่ือรู้ว่าท่านเป็นโรคเบาหวาน 

รองลงมาส่ิงชกัน าท่ีท าให้เกิดการปฏิบติัการดูแลสุขภาพของตนเองคือการรณรงคโ์รคเบาหวานท าให้มี

วิธีการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม รองลงมาส่ิงชกัน าท่ีท าให้เกิดการปฏิบติัการดูแลสุขภาพของตนเองคือ
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การไปตรวจสุขภาพประจ าปีจะท าใหท้่านไดรั้บการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือดดว้ย รองลงมาส่ิงชกัน าท่ี

ท าให้เกิดการปฏิบติัการดูแลสุขภาพของตนเองคือการมีบริการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือดเคล่ือนท่ีใน

หมู่บา้นท าให้ท่านอยากท่ีจะรับบริการ โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของส่ิงชกัน าให้ปฏิบติัการดูแล

สุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน เท่ากบั 2.92 แสดงวา่มีความรู้ในระดบัสูง โดยมีผูท่ี้มีส่ิง

ชกัน าให้ปฏิบติัการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานในระดบัต ่า จ  านวน 1 คน ระดบั

ปานกลาง จ านวน 5 คน และระดบัสูง จ านวน 142 คน 

  การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองคือการตรวจน ้ าตาลในเลือด

จะตอ้งตรวจทุกเดือน รองลงคือการไปพบแพทยต์ามนดัทุกคร้ัง รองลงมาคือมีการปฏิบติัอยา่งถูกวิธีใน

การดูแลตนเอง และ การรับประทานยาสม ่าเสมอตามท่ีแพทยส์ั่ง จะช่วยควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้

รองลงมาคือการควบคุมประเภทอาหารท่ีรับประทาน จะช่วยควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้รองลงมา

คือการควบคุมปริมาณอาหารท่ีรับประทาน จะช่วยควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้รองลงมาคือจะมี

วธีิการดูแลตนเองเป็นอยา่งดี เม่ือทราบวา่ตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อนได ้รองลงมาคือเม่ือมี

อาการผิดปกติท าให้ตอ้งรีบไปตรวจทนัที รองลงมาคือท่านมีวิธีการดูแลตนเองมากข้ึน เม่ือทราบว่า

ระดบัน ้ าตาลในเลือดมีสูงข้ึนกว่าเดิม และสุดทา้ยคือมีความกงัวล เม่ือทราบว่าระดบัน ้ าตาลในเลือด

สูงข้ึน เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะรับรู้ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอยา่งดีและ

ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจจึงไม่มีความกังวลใด ๆ โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของการรับรู้

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน เท่ากบั 2.59 แสดงวา่มีความรู้ใน

ระดบัสูง โดยมีผูท่ี้มีการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานใน

ระดบัต ่า จ  านวน 1 คน ระดบัปานกลาง จ านวน 11 คน และระดบัสูง จ านวน 136 คน 

 การรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพของตนเอง คือการท่ีตอ้งมีการดูแลตนเองทุกเวลาท า

ให้ท่านเบ่ือหน่ายตนเองเป็นบางคร้ัง รองลงมาคือในกรณีท่ีตอ้งฉีดยาอินซูลินนั้นท าให้ท่านเกิดความ

กลวัตลอดเวลา รองลงมาคือการเดินทางท่ีไม่สะดวกท าให้ไม่อยากไปรับการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด 

รองลงมาคือการท่ีตอ้งมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลสุขภาพของตนเองท าให้ตอ้งใช้เงินจ านวนมาก และ

สุดทา้ยคือไม่มีเวลาท่ีจะไปรับบริการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือดตามท่ีแพทยน์ดัทุกคร้ัง เน่ืองจากกลุ่ม
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ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพจึงตอ้งอาศยัอยูบ่า้นเฉย ๆ ไม่ไดท้  าอะไรจึงเกิดความเบ่ือหน่าย 

และ อุปสรรคท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือการไม่มีเวลาท่ีจะไปรับบริการตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดตามท่ีแพทย์

นดัทุกคร้ัง เพราะว่ากลุ่มตวัอย่างมีเวลาว่างพอท่ีจะไปรับบริการตามแพทยน์ดัอีกทั้งสถานบริการก็ไม่

ไกลจากท่ีพกัอาศยั โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเอง

ในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน เท่ากบั 2.76 แสดงวา่มีความรู้ในระดบัสูง โดยมีผูท่ี้มีการรับรู้อุปสรรคของ

การดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานในระดับต ่า จ  านวน 7 คน ระดับปานกลาง 

จ านวน 31 คน และระดบัสูง จ านวน 110 คน 

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดบั

น ้ าตาลในเลือดได้ด้านการบริโภค พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับประทานอาหารท่ีปรุงเองท่ีบ้าน 

รองลงมา คือ ไม่สูบบุหร่ี รองลงมาคือการรับประทานอาหารประเภทผกัต่าง ๆ 3 ม้ือต่อวนั รองลงมาคือ

มีการรับประทานเน้ือสัตว ์ รองลงมาคือไม่ด่ืมสุรา เบียร์ หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รองลงมาคือไม่

รับประทานอาหารหมกัดอง รองลงมาคือไม่รับประทานอาหารจนอ่ิมมากจนรู้สึกอึดอดั รองลงมาคือ

รับประทานอาหารตรงตามเวลาทุกคร้ัง รองลงมาคือไม่รับประทานอาหารท่ีมีรสหวานจดั เช่น ไอศกรีม 

ขนมทองหยิบ ทองหยอด รองลงมาคือรับประทานผลไมท่ี้มีรสหวาน เช่น ทุเรียน มะม่วง รองลงมาคือ

ไม่รับประทานอาหารวา่ง ขนม ของจุบจิบ ระหวา่งม้ือ รองลงมาคือท่านด่ืมน ้ าอดัลม น ้ าหวาน  น ้ าผลไม ้ 

รองลงมาคือไม่รับประทานอาหารท่ีปรุงดว้ยกะทิ เช่น แกงเผด็ รองลงมาคือรับประทานอาหารประเภท

ขนมหวาน รองลงมาคือรับประทานอาหารประเภทอาหารท่ีมีไขมนัสูง เช่น ขา้วขาหมู อาหารประเภท

ทอด รองลงมาคือรับประทานอาหารประเภทขา้วเหนียว จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะไม่สูบ

บุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงเป็นการประพฤติท่ีดีต่อสุขภาพและลดการเกิดโรคแทรกซ้อนได ้

ส่วนอาหารท่ีรับประทานส่วนใหญ่จะเป็นผกัต่างๆซ่ึงรับประทานได้ถึง 3 ม้ือต่อวนั รองลงมาคือ

เน้ือสัตวท่ี์รับประทานเป็นบางม้ือหรือ 1 ม้ือต่อวนัจะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างยงัคงรับประทานอาหาร

ประเภทขนมหวานอีกทั้งยงัรับประทานขา้วเหนียวท่ีเป็นอาหารหลกัของคนภาคเหนือซ่ึงพฤติกรรม

เหล่าน้ีจะส่งผลท าให้ระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงข้ึนตามไปดว้ย ดา้นการออกก าลงักาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ไม่มีการออกก าลงักายหลงัรับประทานอาหารม้ือหนกัทนัทีซ่ึงอาจส่งผลท าให้เกิดอาการแน่น

จุกเสียดหรืออาการอยา่งอ่ืนตามมา รองลงมาจะเป็นการออกแรงท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เช่น ถูบา้นจน

เหง่ือออก ท าสวน เดินอย่างน้อย 20 นาที รองลงมาจะมีการออกก าลงักาย เช่น เดิน/วิ่ง ร าจ้ีกง เต้น       
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แอโรบิค ร าไมพ้ลอง ป่ันจกัรยานโดยทางเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าขา้ม จะ

เป็นผูน้ าออกก าลงักายเป็นประจ าทุกๆสัปดาห์กลุ่มตวัอยา่งจึงมาออกก าลงักายกนัเป็นบางสัปดาห์และมี

การสวมใส่รองเทา้และอุปกรณ์ต่างๆท่ีเหมาะสมกบัการออกก าลงักายเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหว่างออกก าลงักายได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ พรทิวา อินทร์พรหม (2539) พบว่าผูป่้วย

โรคเบาหวานท่ีดูแลตนเองอย่างถูกตอ้งในดา้นสุขภาพอนามยัด้านร่างกายทัว่ไปจะมีระดบัน ้ าตาลใน

เลือดลดลง และดา้นการใชย้า พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลาท่ีแพทย์

สั่งเป็นประจ า รองลงมาคือเม่ือมีอาการไม่สบาย เช่น เป็นไขห้วดั เจ็บคอ จะไม่มีการงดยาเบาหวานใน

วนันั้นเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างตอ้งรับประทานยาเป็นประจ าอยูแ่ลว้โอกาสท่ีจะลืมรับประทานยาจึงมีไม่

มาก รองลงมาคือรับประทานยาเบาหวานตรงตามจ านวนท่ีแพทยส์ั่งโดยไม่เพิ่ม – ลดหรืองดเวน้ยาดว้ย

ตวัเองเน่ืองจากจะส่งผลท าให้ระดบัน ้ าตาลในเลือดเพิ่มสูงข้ึนได ้โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของ

พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานเท่ากบั 2.31 แสดงว่า มีพฤติกรรมในระดบัดีมาก 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิชัย พกัผลงาน และคณะ(2536) พบว่า ผูป่้วยท่ีมีการดูแลตนเอง

เก่ียวกบัการรับประทานยาอย่างสม ่าเสมอจะมีค่าระดบัน ้ าตาลลดลง โดยมีผูท่ี้มีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของตนเองในระดบัปานกลาง จ านวน 68 คน และระดบัสูง จ  านวน 32 คน 

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบั

น ้าตาลในเลือดได ้ดา้นการบริโภค พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดส่้วน

ใหญ่มีการบริโภคเน้ือสัตวเ์ป็นประจ าทุกวนัและมีการรับประทานอาหารจุบจิบระหวา่งม้ือ รองลงมาคือ

มีการรับประทานอาหารประเภทขนมหวานและผลไมร้สหวานซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มข้ึนของระดบั

น ้ าตาลในเลือดจึงส่งผลท าให้ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้ดา้นการออกก าลงักาย พบวา่

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไดส่้วนใหญ่ไม่ออกก าลงักายหลงัรับประทาน

อาหารม้ือหนักทนัทีซ่ึงเป็นการประพฤติท่ีถูกต้องแต่ในกลุ่มตวัอย่างน้ีจะไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย

เน่ืองจากเป็นผูสู้งอายุสุขภาพร่างกายไม่เอ้ืออ านวยต่อการออกก าลงักายมาก และรวมถึงความข้ีเกียจใน

การไปออกก าลงักายท่ีจึงไม่ค่อยมีการบริหารร่างกายสักเท่ารัยจึงส่งผลท าให้สุขภาพร่างกายไม่ค่อย

แข็งแรงซ่ึงมีผลเส่ียงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ และด้านการใช้ยา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

รับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลาท่ีแพทยส์ั่งเป็นประจ า รองลงมาคือเม่ือมีอาการไม่สบาย เช่น เป็น

ไขห้วดั เจบ็คอ จะไม่มีการงดยาเบาหวานในวนันั้นเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งตอ้งรับประทานยาเป็นประจ า
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อยูแ่ลว้โอกาสท่ีจะลืมรับประทานยาจึงมีไม่มาก รองลงมาคือรับประทานยาเบาหวานตรงตามจ านวนท่ี

แพทยส์ั่งโดยไม่เพิ่ม – ลดหรืองดเวน้ยาด้วยตวัเองเน่ืองจากจะส่งผลท าให้ระดบัน ้ าตาลในเลือดเพิ่ม

สูงข้ึนได ้โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มท่ีไม่สามารถ

ควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดได้ เท่ากบั 2.22 แสดงว่า มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง โดยมีผูท่ี้มี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในระดบัปานกลาง จ านวน 31 คน และระดบัสูง จ านวน 17 คน 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองกบัการรับรู้ภาวะสุขภาพในกลุ่ม

ผู ้ป่วยโรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ความรู้เก่ียวกับ

โรคเบาหวาน ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีไม่สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัพฤติกรรมการด าเนินกิจวตัรประจ าวนัได ้

เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างมีความเคยชินกับกิจวตัรประจ าวนัมากเกินไป จึงไม่สามารถเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของตนเองได้  ส่วนปัจจัยท่ีมี อิทธิพลในการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู ้ป่วย

โรคเบาหวานไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองแต่อย่างใด และ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการมีกิจวตัรประจ าวนัท่ี

คลา้ยคลึงกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1. บุคลากรดา้นสาธารณสุขและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานบริการแก่ผูป่้วยเบาหวานควรให้ความรู้

การดูแลตนเองแก่ผูป่้วยโรคเบาหวาน ครอบคลุมทุกดา้น อนัไดแ้ก่ดา้นการใชย้า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ใชย้าสมุนไพรร่มกบัการรักษาโรคเบาหวาน การลืมรับประทานยาควรท่ีจะให้ผูป่้วยมีการจดบนัทึกกบั

ปฏิทิน หรือสมุดบนัทึกทุกคร้ังเม่ือรับประทานยาไปแลว้จะท าให้ไม่ลืมรับประทานยาหรือไม่เกิดความ

แน่ใจในการรับประทานยา การควบคุมอาหาร การออกก าลงักายท่ีถูกวธีิและเหมาะสมและดา้นสุขวิทยา

ส่วนบุคคลซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคเบาหวานช่วยให้ผูป่้วยโรคเบาหวานสามารถควบคุม

ระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ตามแพทยก์ารรักษาของแพทยน์อกจากน้ียงัจะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ของโรคเบาหวานได ้

 2. ควรส่งเสริมใหผู้ป่้วยเบาหวานมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (Self Help 

Group) เพื่อท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูป่้วยโรคเบาหวานมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีการนัด

หมายสมาชิกกลุ่มให้ได้รับขอ้มูลข่าวสารสมาชิกกลุ่มและเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขและรวมกลุ่มกนัท า
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กิจกรรมอนัเกิดประโยชน์ต่อตนเองเช่น การออกก าลงักายร่วมกนัซ่ึงจะท าให้ผูป่้วยเบาหวานไดป้ฏิบติั

กิจกรรมการดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ อนัจะก่อเกิดประโยชน์ต่อผูป่้วยโรคเบาหวานเอง 

 3. ควรส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยโรคเบาหวาน ได้มีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมส าหรับผูป่้วยเบาหวาน เช่นการดูแลในเร่ืองการรับประทานยา ดว้ยการจดัยาให้ในรายท่ีเป็น

ผูสู้งอายุและคอยเตือนเร่ืองการรับประทานยาให้ตรงเวลา เน่ืองจากอาจหลงลืมหรือไม่แน่ใจในการ

รับประทานยา การจดัอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วย การไปรับการตรวจรักษาสมาชิกในครอบครัวให้

ก าลงัใจแก่ผูป่้วยเบาหวานอยา่งสม ่าเสมอดว้ยการเดินทางไปดว้ยเม่ือผูป่้วยเบาหวานเดินทางในการไป

รับการตรวจรักษาท่ีสถานบริการเพราะโรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีตอ้งรักษาตลอดชีวติ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและควรมีการสังเกตการณ์

ปฏิบติัตนในการดูแลตนเองร่วมด้วย เพื่อท่ีจะได้ทราบปัญหาท่ีแท้จริงในการดูแลตนเองของผูป่้วย

เบาหวาน 

 2. ควรมีการศึกษาผลของระดบัน ้าตาลในเลือดภายหลงัการให้ความรู้และแรงสนบัสนุนทาง

สังคมในผูป่้วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกลุ่มน้ี เพื่อศึกษาผลระยะยาววา่สามารถลดภาวะแทรกซ้อน

ในผูป่้วยเบาหวานไดห้รือไม่ 

 3. ควรมีการศึกษากระบวนการใหค้วามรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนของ

โรคเบาหวาน โดยการศึกษากระบวนการดา้นต่างๆ เช่น การจดักลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่าง

กลุ่มผูป่้วยเบาหวานดว้ยกนั การเขา้ค่ายผูป่้วยเบาหวาน เป็นตน้ 
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แบบสอบถามเพือ่การท าวิจัย 

เร่ือง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 

แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามส าหรับการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั

เชียงใหม่ ผูว้ิจยัขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ผูว้ิจยัขอรับรองว่า

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านจะถือเป็นความลบั และจะน าเสนอในเชิงวชิาการเท่านั้น 

แบบสอบถามชุดน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคเบาหวาน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

- ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน 

- ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 2 การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน 

  -     ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 3 ส่ิงชกัน าให้ปฏิบติั การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคของการ

ดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 

 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน  

  

 ผูว้จิยัขอขอบคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งยิง่มา ณ ท่ีน้ี 

        คณะผูท้  าวจิยั 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

1. อาย.ุ................................. ปี 

2. เพศ    ชาย   หญิง 

3. ระดบัการศึกษา 

  ไม่ไดเ้รียน    ประถมศึกษา 

  มธัยมศึกษา   อนุปริญญา 

  ปริญญาตรี  

4. สถานภาพ 

  โสด    สมรส 

  หยา่ร้าง    หมา้ย 

  แยกกนัอยู ่  

5. ประกอบอาชีพหลกั 

  ขา้ราชการ    รับจา้ง 

  คา้ขาย    ประกอบอาชีพอิสระ 

  เกษตรกร    ไม่ไดท้  างาน 

6. รายไดต่้อเดือน 

  ไม่มีรายได ้    100 – 1,000 บาท 

  1,001 – 3,000 บาท    3,001 – 6,000 บาท 

  6,001 – 10,000 บาท   10,000 บาทข้ึนไป 

7. ในครอบครัวของท่านมีญาติสายตรงท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ 

  ไม่มี     ปู่ ยา่/ตายาย   

  พอ่แม่     พี่นอ้งร่วมบิดามารดา  

  บุตร 
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8. ระดบัน ้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า หลงัจากงดน ้ างดอาหารเป็นเวลา 8 ชัว่โมง (ภายในเดือนท่ีมี

การสัมภาษณ์) 

  50 – 70 mg/dl    71 – 110 mg/dl 

  111 – 150 mg/dl    151 – 180 mg/dl 

   มากกวา่ 180 mg/dl 

9. ระยะเวลาในการป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

  นอ้ยกวา่ 1 ปี   1 ปีข้ึนไป – 3 ปี 

  3 ปีข้ึนไป - 4 ปี   4 ปีข้ึนไป – 5 ปี 

  มากกวา่ 5 ปี 

10. ท่านมีการควบคุมระดบัน ้าตาล นอกเหนือจากการใชย้าหรือไม่ 

  ไม่มี    มี โดยวธีิ....................................................................................... 

11. วธีิการรักษาท่ีท่านไดรั้บในปัจจุบนั 

  ยาเมด็     ยาฉีด    ใชท้ั้งยาเมด็และยาฉีด           อ่ืน ๆ .......................... 

12. ปัจจุบนัท่านมีภาวะแทรกซอ้นหรือไม่ 

  ไม่มี    มี ระบุ........................................................................................... 

13. ท่านมีอาการผิดปกติ ดงัต่อไปน้ีหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

13.1.   ปัสสาวะบ่อยและมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืน และ 

  มี    ไม่มี   

13.2.   หิวน ้าบ่อย 

  มี    ไม่มี 

13.3.   อ่อนเพลีย  

  มี    ไม่มี 

13.4.   กินเก่งหิวเก่ง แต่น ้าหนกัจะลดลง 

  มี    ไม่มี 

13.5.   แผลหายชา้ คนัตามผวิหนงั  

  มี    ไม่มี 
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13.6.   เห็นภาพไม่ชดั ตาพร่ามวั 

  มี    ไม่มี 

13.7.   ชาไม่มีความรู้สึก เจบ็ตามแขนขา  

  มี    ไม่มี 

13.8.   อาเจียน 

  มี    ไม่มี 

14. ภายในระยะ 3 เดือนท่ีผา่น ท่านมีการตรวจค่าระดบัน ้าตาลในเลือดบ่อยอยา่งไร 

  ไม่ไดไ้ปรับการตรวจ 

  ตรวจอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

  ตรวจเป็นประจ าทุกเดือน 

15. สถานท่ีท่ีไปรับการตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด 

  สถานีอนามยั   โรงพยาบาล 
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ส่วนที ่2 ตอนที ่1 ความรู้ในเร่ืองโรคเบาหวาน 

ค าช้ีแจง 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงความเขา้ใจและความนึกคิดของท่าน โดย

แต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

 ใช่ หมายถึง  ผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าข้อความนั้ นตรงกับความรู้สึกของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 

 ไม่ใช่  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ไม่แน่ใจ หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามไม่แน่ใจในขอ้ความนั้น 

ท่ี  ขอ้ความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1 โรคเบาหวานสามารถรักษาใหห้ายได ้       
2 สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดจากกรรมพนัธ์ุ        

3 
สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง    

4 การควบคุมโรคเบาหวานท่ีดี จะไม่มีโอกาสเกิดโรคแทรกซอ้น       

5 
การมารับการตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด ตอ้งงดน ้างดอาหาร 
อยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง       

6 ผูป่้วยเบาหวานตอ้งตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดเป็นประจ า       

7 
ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงมกัมีอาการ 
กระหายน ้า ปัสสาวะบ่อย       

8 ผูป่้วยเบาหวานสามารถออกก าลงักายไดทุ้กประเภท       

9 
ผูป่้วยเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได ้
มีผลใหเ้กิดโรคไต โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง        

10 ผูป่้วยเบาหวานตอ้งนอนวนัละ 6-8 ชัว่โมง    

11 
ผูป่้วยโรคเบาหวานควรก าหนดเวลาในการรับประทานยาใหช้ดัเจน
และรับประทานยาตรงเวลาทุกวนั    

12 
ผูป่้วยเบาหวานตอ้งดูแลร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิง่เทา้และผวิหนงั
ไม่ใหเ้กิดบาดแผลเป็นอนัขาด    
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ส่วนที ่2 ตอนที ่2 การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน 

ค าช้ีแจง 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงความเขา้ใจและความนึกคิดของท่าน โดย

แต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

 เห็นดว้ย หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึกของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ไม่เห็นดว้ย หมายถึง ขอ้ความนั้นไม่ตรงกบัความรู้สึกของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ไม่แน่ใจ หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามไม่แน่ใจวา่ขอ้ความนั้น  

ด้านการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกดิโรค 

ท่ี ขอ้ความ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย 

1 
ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีภาวะอว้นจะมีโอกาสเส่ียงต่อการ
เกิดโรคแทรกซอ้นมากกวา่ผูป่้วยเบาหวานท่ีไม่มีภาวะ
อว้น 

      

2 
การมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานจะเพิ่ม
โอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

      

3 
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น เหลา้ เบียร์ จะท า
ใหเ้ส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

      

4 
การท่ีไม่ออกก าลงักายจะเพิ่มความเส่ียงในการเป็น
โรคเบาหวาน 

      

5 
การรับประทานทานยาขบัปัสสาวะ ยาคุมก าเนิด เป็น
เวลานานมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน  

      

6 
การรับประทานอาหารท่ีมีรสหวานมีโอกาสเส่ียงต่อ
การเป็นโรคเบาหวาน 

      

ด้านการรับรู้ความรุนแรงต่อการเกดิโรค 

ท่ี ขอ้ความ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย 

7 การเป็นโรคเบาหวานท าใหเ้กิดปัญหาในครอบครัว       

8 
การเป็นโรคเบาหวานระยะเร่ิมแรกจะไม่มีอาการหรือ
อาการท่ีแสดงออก       
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ท่ี ขอ้ความ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย 

9 
ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานหากไม่ไดรั้บการรักษาทนัท่วงทีมี
โอกาสเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซอ้นแบบเฉียบพลนั
ได ้       

10 
การมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงท าใหเ้ส่ียงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง       

11 
การรักษาโรคเบาหวานตอ้งรับประทานยาลดน ้าตาลใน
เลือดเป็นประจ า       

12 
การมีแผลเร้ือรังในผูป่้วยโรคเบาหวานอาจก่อให้เกิด
การสูญเสียอวยัวะได ้       

13 
การรักษาโรคเบาหวานหากมีการควบคุมโรคไดดี้จะท า
ใหห้ายขาดจากการเป็นโรคเบาหวานได ้       

14 
เม่ือทราบวา่ตนเองเป็นโรคเบาหวานท าใหท้่านรู้วา่ตอ้ง
มีการรับประทานยาตลอด       

15 
โรคเบาหวานจะท าใหผู้ป่้วยส่วนใหญ่เกิด
ภาวะแทรกซอ้นไดง่้ายข้ึน       

16 
การเกิดโรคแทรกซอ้นชนิดเฉียบพลนัอาจส่งผลถึงแก่
ชีวติ       

17 
การเป็นโรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพในปัจจุบนั       

18 
การเป็นโรคเบาหวานท าใหไ้ม่สามารถดูแลครอบครัว
ได ้ส่งผลใหเ้กิดปัญหาในครอบครัว       

19 
การเป็นโรคเบาหวาน ตอ้งรักษาโดยเงินจ านวนมาก จึง
ท าใหเ้กิดปัญหาในดา้นการเงินได ้       

20 
ผูป่้วยท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน
และควบคุมโรคไดไ้ม่ดีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ
ระบบประสาท       
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ส่วนที ่2 ตอนที ่3 ส่ิงชักน าให้ปฏิบัติ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของ

ตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ค าช้ีแจง 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงความเขา้ใจและความนึกคิดของท่าน โดย

แต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

 ใช่   หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความนั้นตรงกับความรู้สึกของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ไม่ใช่   หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความนั้นตรงกับความรู้สึกของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ไม่แน่ใจ หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามไม่แน่ใจในขอ้ความนั้น  

 

ส่ิงชักน าให้ปฏิบัติการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ท่ี ขอ้ความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1 
บุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ดูแลและใหก้ าลงัใจ เม่ือรู้วา่
ท่านเป็นโรคเบาหวาน       

2 
ท่านเคยไดรั้บข่าวสารโรคเบาหวานจากส่ือต่าง ๆ ท าใหท้า่นมีการ
ควบคุมโรคเบาหวานไดดี้ข้ึน       

3 
เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัใหค้  าแนะน าในโรคเบาหวานแก่ท่าน ท่าน
จึงมีวธีิการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม       

4 การรณรงคโ์รคเบาหวานท าใหท้่านมีวธีิการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม       

5 
การไปตรวจสุขภาพเป็นประจ าปี จะท าใหท้่านไดรั้บการตรวจ
ระดบัน ้าตาลในเลือดดว้ย       

6 
การมีบริการตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดเคล่ือนท่ีในหมู่บา้นท าให้
ท่านอยากท่ีจะรับบริการ       

ท่ี ขอ้ความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

7 เม่ือท่านมีอาการผิดปกติท าใหท้่านตอ้งรีบไปตรวจทนัที       

8 
ท่านไปพบแพทยต์ามนดัทุกคร้ัง เพื่อทราบความผดิปกติของ
ร่างกาย       
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ท่ี ขอ้ความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

9 
การตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดจะตอ้งตรวจทุกเดือน จะช่วยให้
ทราบค่าระดบัน ้าตาลในเลือด 

   

10 
การปฏิบติัอยา่งถูกวธีิในการดูแลตนเอง จะช่วยควบคุมระดบั
น ้าตาลในเลือดได ้

 
 

 

11 
การรับประทานยาสม ่าเสมอตามท่ีแพทยส์ั่ง จะช่วยควบคุมระดบั
น ้าตาลในเลือดได ้

   

12 
การควบคุมปริมาณอาหารท่ีรับประทาน จะช่วยควบคุมระดบั
น ้าตาลในเลือดได ้

   

13 
การควบคุมประเภทอาหารท่ีรับประทาน จะช่วยควบคุมระดบั
น ้าตาลในเลือดได ้

   

14 
ท่านมีการดูแลตนเองเป็นอยา่งดี เม่ือทราบวา่ตนเองมีโอกาสเส่ียง
ต่อภาวะแทรกซอ้นได ้       

15 
ท่านมีวธีิการดูแลตนเองมากข้ึน เม่ือทราบวา่ระดบัน ้าตาลในเลือด
ของท่านมีสูงข้ึนกวา่เดิม       

16 ท่านมีความกงัวลเม่ือทราบวา่ระดบัน ้าตาลในเลือดสูงข้ึน       

ด้านการรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ท่ี ขอ้ความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

17 ในกรณีท่ีตอ้งฉีดยาอินซูลินนั้นท าใหท้่านเกิดความกลวัตลอดเวลา       

18 
การท่ีตอ้งมีการดูแลตนเองทุกเวลาท าใหท้่านเบ่ือหน่ายตนเองเป็น
บางคร้ัง       

19 
การท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงในการดูแลสุขภาพของตนเองท าใหท้่าน
ตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก       

20 
การเดินทางท่ีไม่สะดวกท าใหท้่านไม่อยากไปรับการตรวจระดบั
น ้าตาลในเลือด       

21 
ท่านไม่มีเวลาท่ีจะไปรับบริการตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดตามท่ี
แพทยน์ดัทุกคร้ัง       



 99 

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ค าช้ีแจง 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัการปฏิบติัของท่าน โดยแต่ละช่องมี

ความหมายดงัน้ี 

  ปฏิบติัเป็นประจ า   หมายถึง   การปฏิบติักิจกรรมนั้นสม ่าเสมอทุกวนั 

  ปฏิบติับางคร้ัง       หมายถึง   การปฏิบติักิจกรรมนั้น ต ่ากวา่ 3 วนัต่อสัปดาห์ 

  ไม่เคยปฏิบติั หมายถึง   ไม่เคยปฏิบติักิจกรรมนั้นเลย 

ด้านการบริโภค 

ท่ี ขอ้ความ 
ปฏิบติั
ประจ า 

ปฏิบติัเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

1 ท่านรับประทานอาหารประเภทขา้วเหนียว       

2 
ท่านรับประทานอาหารประเภทอาหารท่ีมีไขมนัสูง เช่น ขา้ว
ขาหมู อาหารประเภททอด 

      

3 ท่านรับประทานอาหารประเภทขนมหวาน       

4 ท่านรับประทานอาหารประเภทผกัต่าง ๆ 3 ม้ือต่อวนั       

5 
ท่านรับประทานอาหารท่ีมีรสหวานจดั เช่น ไอศกรีม ขนม
ทองหยบิ ทองหยอด 

      

6 ท่านรับประทานผลไมท่ี้มีรสหวาน เช่น ทุเรียน มะม่วง        

7 ท่านรับประทานเน้ือสัตว ์       

8 ท่านรับประทานอาหารวา่ง ขนม ของจุบจิบ ระหวา่งม้ือ       

9 ท่านด่ืมน ้าอดัลม น ้าหวาน น ้ าผลไม ้       

10 
ท่านรับประทานอาหารท่ีปรุงดว้ยกะทิ เช่น แกงเผด็ แกง
เขียวหวาน 

      

11 ท่านด่ืมสุรา เบียร์หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์       

12 ท่านจะรับประทานอาหารจนอ่ิมมากจนรู้สึกอึดอดั       

13 ท่านรับประทานอาหารหมกัดอง    

14 ท่านรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา เม่ือหิวจึงรับประทาน    

15 ท่านรับประทานอาหารท่ีปรุงเองท่ีบา้น    
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ท่ี ขอ้ความ 
ปฏิบติั
ประจ า 

ปฏิบติัเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

16 ท่านสูบบุหร่ี    

ด้านการออกก าลงักาย 

ท่ี ขอ้ความ 
ปฏิบติั
ประจ า 

ปฏิบติัเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

17 
ท่านออกก าลงักาย เช่น เดิน/วิง่ ร าจ้ีกง เตน้แอโรบิค ร าไม้
พลอง ป่ันจกัรยาน       

18 
ท่านออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ3คร้ัง และไม่หกัโหม
จนเกินไป       

19 
ท่านออกแรงท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เช่น ถูบา้นจนเหง่ือออก 
ท าสวน เดินอยา่งนอ้ย 20 นาที       

20 ท่านบนัทึกน ้าหนกัของตวัท่านเปรียบเทียบกบัเดือนท่ีแลว้       
21 ท่านออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยคร้ังละ30นาที       
22 ท่านออกก าลงักายหลงัรับประทานอาหารม้ือหนกัโดยทนัที    
23 ท่านออกก าลงักายในเวลาเดียวกนั    

24 
ท่านใส่รองเทา้ท่ีเหมาะสมในการออกก าลงักายและสวมถุง
เทา้ดว้ยทุกคร้ัง    

ด้านการใช้ยา 

ท่ี ขอ้ความ 
ปฏิบติั
ประจ า 

ปฏิบติัเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

25 ท่านอ่านฉลากยาใหเ้ขา้ใจก่อนรับประทานยาทุกคร้ัง       
26 ท่านรับประทานยาเบาหวานตรงตามจ านวนท่ีแพทยส์ั่ง       
27 ท่านรับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลาท่ีแพทยส์ั่ง       

28 
ท่านปรับขนาดยาเบาหวานโดยลดหรือเพิ่มยาหรือหยดุยาดว้ย
ตวัเอง       

29 
ถา้ท่านลืมรับประทานยาเบาหวานท่านจะรับประทานยาทนัที
ท่ีนึกข้ึนได ้       
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ท่ี ขอ้ความ 
ปฏิบติั
ประจ า 

ปฏิบติัเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

30 
เม่ือมีอาการไม่สบาย เช่น เป็นไขห้วดั เจบ็คอ ท่านจะงดยา
เบาหวานในวนันั้น    

31 
ท่านรับประทานยาสมุนไพรหรือ อาหารเสริมอ่ืนร่วมกบัยา
แผนปัจจุบนัเพื่อรักษาเบาหวาน       

32 ท่านตรวจสอบวนัหมดอายขุองยา ก่อนรับประทานยา    
 

 

 


