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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ ผู้ป่วยเบาหวานในต าบล
นครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 147 คน ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทา
โร่ ยามาเน่ และสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครและผู้ป่วย
เบาหวานที่มารับบริการในศูนย์บริการเทศบาลนครชุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในภาพรวม มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมในด้านต่างๆแล้วพบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ พฤติกรรมการใช้ยา  
รองลงมา  คือ พฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี  พฤติกรรมการดูแลเท้า พฤติกรรมการออกก าลังกาย  
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีจ าเป็น  พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามล าดับ 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง / โรคเบาหวาน 

 
Abstract 

 This was quantitative research. Astudy of self-care behaviors of diabetic patients in Nakhon 
Chum, Muang, Kamphaengphet. The purpose of this study was to investigate self-care behaviors of 
diabetic patients in Nakhon Chum district, Muang district, Kamphaengphet province. 
Population and sample in the study were patients with diabetes mellitus in Nakhon Chum District, 
Muang District, Kamphaengphet Province. The samples were sampled using Taro Yamane and 
specific sampling. The patients who received services in the Nakhon Chum Municipality Health 
Promotion Center. The instrument used in this research was a questionnaire. Data analysis: 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The research found that 
 Self-care behaviors of diabetic patients in general. Self-care behaviors were at the highest 
level. When considering the behavior in various aspects, it was found that the highest self-care 
behaviors were follow-up behaviors, followed by the annual health check behaviors. Foot care 
Exercise habits Necessary health care Consumption habits, respectively 
Keywords: Self-Care Behaviors / Diabetes mellitus 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคาม ท่ีลุกลามอย่าง
รวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากข้อมูลสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ
(international diabetes federation: IDF) ได้รายงาน สถานการณ์ผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกแล้ว 285 ล้านคนและได้
ประมาณการว่าจะมีจ านวนผู้เป็น เบาหวานทั่วโลกเพิ่มมากกว่า 435 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 ในประเทศไทยพบว่า
ประชากรไทยทุกๆ 100 คนจะมีผู้เป็นเบาหวานถึง 8 คนโดยคนท่ีมี อายุเกิน 35 ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 9.6 
คนที่อายุเกิน 65 ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 18 ส าหรับประเทศไทยและประเทศทางเอเชียนั้นมีผู้ป่วย เป็น
โรคเบาหวานร้อยละ 99 เป็น เบาหวานประเภทที่ 2 หรือเบาหวานที่พบในผู้ใหญ่และไม่มีแนวโน้มในการเกิดภาวะ
กรดคั่งในเลือด จากสารคีโตน ในขณะที่ทางยุโรปและอเมริกามีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เพียงร้อยละ 
85 เท่านั้น (เทพ หิมะทองค า และธิดา นิงสานนท์, 2554) 
จากรายงานสถานการณ์ NCD & CD กุมภาพันธ์ 2557 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  ผู้ป่วย
โรคเบาหวานในจังหวัดก าแพงเพชร  มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่แตกต่างกันไปตามสภาพความเป็นอยู่และอาชีพ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน 13,572 คน ผู้ป่วยสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ จ านวน 7,006 คน คิดเป็นร้อยละ 51.62 (เป้าหมายร้อยละ 50) มี หน่วยคู่สัญญาของบริการระดับ
ปฐมภูมิ (Contracting Unit for Primary Care: CUP) จ านวน 8 แห่งที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ตาม
เป้าหมาย ส าหรับ หน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (Contracting Unit for Primary Care: CUP) ที่มีการ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ต่ า คือ CUP โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (ร้อยละ34.2) CUP โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา (ร้อย
ละ 37.15) และ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ 37.46) (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร, 2557, 
หน้า 30 - 31) ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีพฤติกรรมการดูแลตัวเองที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดปัญหา ภาวะแทรกซ้อนที่
ส าคัญ ทางระบบประสาทส่วนปลายตา การเกิดแผลที่เท้า ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เป็นสาเหตุ ส าคัญที่ท าให้ต้องเข้า
รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และท าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะสุขภาพเสื่อมเร็วกว่าปกติ ส่งผลกระทบต่อ
ร่างกาย จิตใจและสังคม ของตัวผู้ป่วยเองอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
เช่น การบริโภคอาหารแบบตะวันตกซึ่งมักมีไขมันสูงน้ าตาลสูง การด ารงชีวิต การเดินทาง และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ประกอบกับเวลาที่รีบเร่ง ท าให้ไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องสุขภาพและออกก าลังกาย เท่าที่ควร ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ ไม่เหมาะสม การที่ผู้ป่วย โรคเบาหวานจะปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
สามารถควบคุมโรคให้ได้ผลดีในระยะยาวนั้นต้องเกิด จากความต้องการดูแลตนเองของผู้ป่วยเป็นส าคัญ เนื่องจาก
การดูแลตนเองเป็นการกระท าที่จงใจมี เป้าหมายและเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการจัดการเกี่ยวกับโรค มี
การวางเป้าหมายของการ เรียนรู้ และการปรับพฤติกรรมตามความต้องการของตนเอง เมื่อมีการดูแลตนเองในระดับ
ที่เพียงพออย่างต่อเนื่องและกระท าอย่างมีประสิทธิภาพ จะน าไปสู่การด ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพท่ีดี 

ต าบลนครชุม เป็นหนึ่งในพื้นที่ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (Contracting Unit for 
Primary Care: CUP) โรงพยาบาลก าแพงเพชร จากรายงานสถานการณ์ NCD & CD กุมภาพันธ์ 2557 ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน โดยการตรวจ 
Creatinine ของ หน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ43.47) มีผลงาน
ต่ าสุด การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Monofilament พบว่า CUP ที่มีผลงานต่ าสุด 
ได้แก่ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ21.89) (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร , 2557, หน้า 33) 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องรักษาตัวตลอดชีวิต เพื่อรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ปกติ เป้าหมาย
ส าคัญของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน คือ การส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ 
หรือใกล้เคียงกับปกติมากท่ีสุดตลอดเวลา โดยการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การ
กินยาหรือฉีดอินซูลิน สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ผู้ป่วยเอง ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาตนเอง 

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานให้
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง และจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้อย่าง
เหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ด้านเนื้อหา 
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในด้านการบริโภคอาหาร 

ด้านการออกก าลังกาย ด้านการพักผ่อน ด้านการใช้ยา ด้านการดูแลเท้า ด้านการตรวจสุขภาพประจ าปี  
2. ด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ป่วยเบาหวานในต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 

350 คน  
3. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ ผู้ป่วยเบาหวานในต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 

186 คน ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่  และสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครชุม ในวันคลินิกเบาหวาน วันท่ี 6 และ 
13 ธันวาคม 2559 และผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในศูนย์บริการเทศบาลนครชุม ในวันคลินิกเบาหวาน วันที่ 8 
และ 15 ธันวาคม 2559   

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในต าบลนครชุม  อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร วิธีการด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ป่วยเบาหวานในต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 
350 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ  ผู้ป่วยเบาหวานในต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 

186 คน ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ และสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครชุม ในวันคลินิกเบาหวาน วันท่ี 6 และ 
13 ธันวาคม 2559 และผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในศูนย์บริการเทศบาลนครชุม ในวันคลินิกเบาหวาน วันที่ 8 
และ 15 ธันวาคม 2559   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน 

ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยคณะผู้วิจัยได้ทบทวนจากแนวคิดทฤษฎี ดัดแปลงมาจากงานวิจัย
ของวรรณา วงศ์คช และเกศกานดา ศรีระษา (2557) และตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน า
แบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวาน เป็นแบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list) จ านวน 6 ข้อ 
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ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  ลักษณะแบบสอบถามเป็น
ค าถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง 
ปฏิบัตินานๆครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ จ านวน 40 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บวิจัยด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมีขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครชุม และศูนย์บริการสุขภาพเทศบาล ต าบล

นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พร้อมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2. คณะวิจัยได้เก็บแบบสอบถามเอง 
 3. น าเสนอแบบสอบถามที่ได้มาตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน ามาวิเคราะห์และ

จัดท าเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลผลระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน จากคะแนน
เฉลี่ยเป็น 5 ระดับ (สุภาภรณ์ พิมมะสอน, 2557) 
 การพิทักษ์สิทธิกลุม่ตัวอย่าง 
  คณะผู้วิจัยได้มีการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยช้ีแจงรายละเอียด  ครอบคลุมข้อมูลต่อไปนี้ 1) ช่ือและ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้วิจัย 2) วัตถุประสงค์และประโยชน์จากการวิจัย 3) ไม่มีการระบุช่ือของผู้ตอบแบบสอบถามใน
แบบสอบถาม 4) การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 5) การเสนอผลการวิจัยใน ภาพรวม 6) สิทธิที่จะตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย หรือสิทธิที่จะถอนตัวออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้
แบบสอบถามและข้อมูลทั้งหมดจะถูกท าลายภายใน 1 ปีภายหลังจากท่ีผล การวิจัยได้รับการเผยแพร่แล้ว 

ผลการวิจัย 
 ผู้ป่วยเบาหวานในต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนครชุม ในวันคลินิกเบาหวาน วันที่ 6 และ 13 ธันวาคม 2559 และผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการใน
ศูนย์บริการเทศบาลนครชุม ในวันคลินิกเบาหวาน วันที8่ และ 15 ธันวาคม 2559 ยินดีเข้าร่วมวิจัย จ านวน 147 คน 
ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  จ านวน และร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ( n = 147 ) 
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
ชาย 49 33.30 
หญิง 98 66.70 

2.  อาย ุ   
ต่ ากว่า 30 ปี 1 0.70 
30 – 45 ปี 13 8.80 
46 – 60 ปี 55 37.40 
61 – 75 ปี 73 49.70 
76 ปีขึ้นไป 5 3.40 

 Minimum         25   
 Maximum        80   
𝑥 59.79   
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ตารางที่ 1  จ านวน และร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (ตอ่) 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานในต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 มีอายุเฉลี่ย คือ 59.79 ปี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 61 – 75 ปี จ านวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.70  มีอายุต่ าสุดคือ 25 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคู่ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40 
มีสถานภาพเป็นโสดน้อยที่สุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับคู่สมรส/บุตรหลาน 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 85.70 อาศัยอยู่กับญาติที่ไม่ใช่สายโลหิตน้อยที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย ละ 
4.80 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 มีระดับ
มัธยมศึกษาน้อยทีสุ่ด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.90 คนท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพน้อยท่ีสุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีรายได้/เดือน เฉลี่ย 
5,167.35 บาท อยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.10 

 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
3.  สถานภาพ   

โสด 17 11.60 
คู ่ 105 71.40 
หม้าย 21 14.30 
หย่า/แยก 4 2.70 

4.  ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร   
คนเดียว 14 9.50 
คู่สมรส/บุตรหลาน 126 85.70 
อยู่กับญาติที่ไม่ใช่สายโลหติ 7 4.80 

5.  ระดับการศึกษา   
ไม่ได้ศึกษา 26 17.70 
ประถมศึกษา 96 65.30 
มัธยมศึกษา 16 10.90 
ปริญญาตร ี 8 5.40 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 0.70 

6.  อาชีพ    
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 39 26.50 
รับจ้าง 41 27.90 
ค้าขาย 23 15.60 
ข้าราชการบ านาญ 2 1.40 
อื่นๆ เช่น เกษตกร  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  42 28.60 

7.  รายได้/เดือน   
ต่ ากว่า 5,000 บาท 109 74.10 
5,001 - 15,000 บาท 26 17.70 
15,001 - 35,000 บาท 11 7.50 
มากกว่า  35,000 บาท 1 0.70 

Minimum         0   
Maximum      50,000   
𝑥  5,167.35   
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ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละ การป่วยเป็นโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ( n = 147 ) 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.  ผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบใด   

พึ่งอินซูลิน 11 7.50 
ไม่พึ่งอินซูลิน 136 92.50 

2.  ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน   
ต่ ากว่า 1 ปี 4 2.70 
1 – 5 ปี 70 47.60 
6 – 10 ปี 49 33.30 
11 – 15 ปี 17 11.60 
16 ปีขึ้นไป 7 4.80 

Minimum     1   
Maximum    28   
𝑥 6.54   

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานในต าบลนครชุมอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นแบบ
ไม่พึงอินซูลิน  จ านวน 136  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.50 และผู้ป่วยเบาหวานแบบพึ่งอินซูลิน  จ านวน 11  คน คิด
เป็นร้อยละ  7.50  มีระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวานสูงสุด 28 ปี ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวานต่ าสุด 1 ปี   
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานต าบลนครชุม  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในภาพรวม มีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (𝑥 = 4.29)  เมื่อพิจารณาพฤติกรรมในด้านต่างๆแล้วพบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ พฤติกรรมการใช้ยา  (𝑥 = 4.87) รองลงมา  คือ พฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี (𝑥 = 
4.82) รองลงมา  คือ พฤติกรรมการดูแลเท้า (𝑥 = 4.55)  ส่วนพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร (𝑥 = 2.64)   
 
อภิปรายผล 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ใน
ภาพรวมมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพฤติกรรมในด้านต่างๆแล้ว พบว่า พฤติกรรม
การดูแลตนเองที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรมการใช้ยา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ต าบลนครชุมเป็นชุมชนเมืองโดย
ได้รับการบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครชุมและศูนย์บริการสุขภาพเทศบาล ต าบลนครชุม ซึ่งอยู่
ใกล้บ้านจึงท าให้ผู้ป่วยเดินทางมารับยาตามนัดได้ตรงตามนัดและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรับประทานยาในแต่

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 𝑥  S.D. ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
1.  พฤติกรรมการออกก าลังกาย 3.76 1.11 มาก 
2.  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีจ าเป็น 2.65 1.09 ปานกลาง 
3.  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 2.64 1.06 ปานกลาง 
4.  พฤติกรรมการใช้ยา 4.87 0.47 มากที่สุด 
5.  พฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจ าป ี 4.82 0.54 มากที่สุด 
6.  พฤติกรรมการดูแลเท้า 4.55 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.67 มากที่สุด Th
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ละวัน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมบทบาทคนเจ็บ (Sick role Behavior) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติพฤติกรรมของผู้ที่
ทราบแล้วว่าตนเองเจ็บป่วย โดยอาจทราบจากความคิดเห็นของผู้อื่น หรือ เป็นความคิดเห็นของผู้ป่วยเอง จะเห็นว่า 
พฤติกรรมสุขภาพเกิดขึ้นได้เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนรู้  การถูกบังคับ 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ การปฏิบัติซึ่งเป็นพฤติกรรมทั้งด้านบวก (Positive behavior) และเป็นไปในทางเดียวกัน
กับงานวิจัยของเพชรมณี สุวรรณมาลี (2554) ผู้สูงอายุโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียดอยู่ในระดับสูง พฤติกรรมด้านการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย 
การดูแลสุขภาพท่ัวไป การใช้ยาและการติดตามการรักษา และการดูแลเท้าอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับความผาสุก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าเฉพาะพฤติกรรมการจัดการ
ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุก 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ต าบล
นครชุมเป็นชุมชนเมือง มีร้านอาหาร ร้านอาหารตามสั่งจ านวนมาก  ทั้งร้านข้าวแกง กับข้าวถุง รวมไปถึงอาหาร
ส าเร็จรูป และคนในชุมชนส่วนใหญ่ท างานพนักงานต่างๆในเมือง เกษตรกร รองลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพ รองลงมา
รับจ้างทั่วไป รองลงมาค้าขาย และ ข้าราชการ แสดงถึงการด ารงชีวิตของแต่ละอาชีพที่มีความเร่งด่วนไม่สะดวกใน
การปรุงอาหารรับประทานเองจึงไม่สามารถควบคุมการใช้เครื่องปรุงต่างๆได้ และผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพก็จะมี
ลูกหลานคอยดูแลเรื่องอาหารให้รับประทานในแต่ละมื้อของวันโดยจะมีการควบคุมการใช้เครื่องปรุงต่างๆได้ดี ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Steiger & Lipson, 1985 อ้างใน สมจิต หนูเจริญกุล (2536) ได้กล่าวว่า การดูแลตนเองว่าเป็น
พฤติกรรมที่ริเริ่มกระท าโดยบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  เพื่อให้บรรลุหรือคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพให้ดีที่สุด เนื่องจากการ
ปฏิบัติตนของคนในชุมชนแสดงถึงพฤติกรรมทั้งด้านลบ (Negative behavior) และขัดแย้งกับงานวิจัยของนันทวดี 
ดวงแก้ว (2551) ศึกษาเรื่องความเช่ือด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานอ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานโดยรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานหลายด้านพบว่าด้านการควบคุมอาหารด้านการดูแลสุขภาพที่จ าเป็นและด้าน
การจัดการความเครียดอยู่ในระดับสูงส่วนด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริโภคอาหาร  เช่น การ
รับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัด และการรับประทานขนมหวาน เช่น ขนมที่มีกะทิ นอกจากนี้ควรจะมีการจัด
กิจกรรมการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยโรคเดียวกัน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันมีการช้ีแนะติดตามและแสดงให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มตลอดจนเป็นแรงสนับสนุนท าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
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