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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการรับรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลบึงบัว อําเภอ  
วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จํานวน74 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่าผู้ป่วยเบาหวานตําบลบึงบัว อําเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีการรับรู้ด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วยเบาหวานในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู้ด้านสุขภาพที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับรู้
ประโยชน์ที่จะได้รับ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้ยาและการพบแพทย์ 
ค าส าคัญ: การรับรู้ด้านสุขภาพ/ พฤติกรรมสุขภาพ/ ผู้ป่วยเบาหวาน 
 

Abstract 
 Perceived Health and Behavioral Health of Diabetic Patients who received services in Bueng 
Bua Health Promoting Hospital, Wachirabarami District, Pichit province. The objective was to study 
the perception of health and self-care behaviors of diabetic patients who are treated inBueng Bua 
Health Promoting Hospital, Wachirabaram District, Phichit province, of which 74 were acquired by 
a group selected purposively (Purposive random sampling) using questionnaires. Data were 
analyzed using the processor package. Statistical Frequency and percentage Average and standard 
deviation  
 The results showed that diabetic patients in Bueng Bua. Wachirabarami District Pichit 
province Perceived health of diabetic patients at high level self-care. When considering each side, 
found that The highest perceived health awareness was The benefits to be received behaviors of 
diabetic patients to a great extent. When considering each side, found that The highest self-care 
behaviors were Medication and medical consultation 
Keywords: Perceived Health/ Behavioral Health/ Diabetic Patients 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสําคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคามที่ลุกลามอย่าง

รวดเร็วไปท่ัวโลก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก ผู้ป่วยเบาหวานหากไม่ดูแลตนเอง จะส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้แก่ ตาบอด ไตวาย เป็นต้น หากผู้ป่วยเบาหวานมีการรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานได้ดี จะส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตให้อยู่
กับโรคได้อย่างถูกต้อง ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ ทําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และยังเป็นการลดปัญหาสาธารณสุขได้อีกทางหนึ่ง 

เบาหวานคือภาวะที่ร่างกายมีน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติ สาเหตุมาจากตับอ่อนทํางานบกพร่องในการผลิต
ฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งอาจเกิดจากการไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอ หรือผลิตอินซูลินที่ไม่มีคุณภาพ เป็นผล
ทําให้ไม่สามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ มีน้ําตาลตกค้างในเลือดสูง กรองเอาน้ําตาลออกจากปัสสาวะได้ไม่หมด 
ปัสสาวะจึงมีน้ําตาลปนออกมา นั่นคือ “เบาหวาน” (มานพ ประภาษานนท์, 2550, หน้า 14) เบาหวานสามารถสืบ
ทอดจากพันธุกรรมได้ก็จริง แต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปัจจัยเท่านั้น ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดเบาหวานได้อีก
หลายประการเช่น ความอ้วน สูงอายุ ตับอ่อนได้รับความกระทบกระเทือน การรับประทานอาหาร ความเครียด 
ความผิดปกติในการผลิตฮอร์โมน การติดเช้ือไวรัสบางชนิด เช่น คางทูม หัดเยอรมัน (เทพ หิมะทองคํา, 2552, หน้า 
35-36) และการตั้งครรภ์ การขาดเบต้าเซลล์ การขาดการออกกําลังกาย และอีกปัจจัยหนึ่งคือ ยาบางชนิด เช่น ยา
ขับปัสสาวะ ยาคุมกําเนิด ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงได้ (จิราพร เดชมาและคนอื่นๆ, 2556, หน้า 9)  

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะส่วน
ต่าง ที่สําคัญได้แก่ โรคแทรกซ้อนทางตา เช่น เบาหวานข้ึนตา ต้อกระจก ภาวะแทรกซ้อนทางปอด เช่น วัณโรคปอด 
ภาวะแทรกซ้อนทางไต เช่น ไตเสื่อม ไตวาย โรคแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดแดง ผู้ป่วยเบาหวานเมื่อเกิดโรค
เส้นเลือดในหัวใจตีบตันแล้วมักจะมีความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ เช่น มักจะมีการตีบตันของเส้น
เลือดหัวใจพร้อมกัน 2-3 เส้น เป็นต้น (ไชยพร พลมณี, 2558) โรคแทรกซ้อนทางผิวหนังเช่นผิวแห้ง เช้ือราก็เป็น
สาเหตุให้เกิดแผลที่เท้า โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น อาการที่เกิดจากประสาทส่วนปลายเสื่อม ความ
ผิดปกติของเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่ง ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม (เจษฎา ปวีณเกียรติคุณ, 2557, หน้า17) 

จากข้อมูลสมาพันธ์ เบาหวานนานาชาติ ( International Diabetes Federation: IDF) ได้ รายงาน
สถานการณ์ผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกแล้ว 366 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 เป็น 552 ล้านคนใน พ.ศ. 2573 ประเทศไทย
พบผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นอัตราจํานวน 1032.50 ต่อประชากร 100 ,000 คน และมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 698,720 ต่อแสนประชากร และในจังหวัดพิจิตร
พบผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นอัตราจํานวน 1027.73 ต่อประชากร 100,000 คน (สํานักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุม
โรค, 2557) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พบจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557 จํานวน 153 คน และในปีพ.ศ.2559 มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจํานวน 171 คน  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยเบาหวานมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ด้าน
สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตรเพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีการปฏิบัติตัวทีถู่กต้องเหมาะสมกับพื้นที่และเหมาะสมกับโรคต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

บึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหา และประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  4 ด้าน คือ การรับรู้โอกาส

เสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตน การรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิบัติตน และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการรับประทาน
ยา ด้านการออกกําลังกาย และด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 
ขอบเขตประชากร 

ประชากรที่ใช้ได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ที่มารับบริการ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2560 – 24 มกราคม 2560 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criterias) ดังนี ้

1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  

2. มีสติสัมปชัญญะและสามารถให้ข้อมูลได้    
3. ยินดีเข้าร่วมการวิจัย 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
    ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

 
 
  
 
 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อการศึกษาพฤติกรรมในการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมี
วิธีการดําเนินงานวิจัยดังน้ี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ที่มารับบริการ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2560 – 24 มกราคม 2560 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criterias) ดังนี ้

1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

2. มีสติสัมปชัญญะและสามารถให้ข้อมูลได้ 
3. ยินดีเข้าร่วมการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพ 
และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่มารับบริการในผู้ป่วยโรคเบาหวานตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงบัวโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

-  พฤติกรรมด้านอาหาร 
-  พฤติกรรมด้านการใช้ยา 
-  พฤติกรรมด้านการออก
กําลังกาย 
-  พฤติกรรมด้านการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 
 

 

 

-  การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรค 
- การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
- การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
ตน 
- การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ
ตน 
 

 

 

 

สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

 

การรับรูด้้านสุขภาพ 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( check list ) ประกอบด้วย 
เพศ ศาสนา อายุ สมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน การศึกษา อาชีพ รายได้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวานด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
ตนด้านการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตน  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับได้แก่ปฏิบัติเป็นประจําปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ ประกอบด้วย
ข้อคําถามจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านอาหาร พฤติกรรมด้านการรับประทานยาพฤติกรรมด้านการออก
กําลังกาย  และพฤติกรรมด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ตอบให้ตรงตามความเป็นจริงในการปฏิบัติตัว  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีการดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อคําถาม 
2. ร่างแบบสอบถามเพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
3. นําร่างแบบสอบถามที่ผู้วิจัยร่างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 3 

ท่าน (รายชื่อดังภาคผนวก) 
4. นําร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจการแก้ ทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) จํานวน 30 คน ที่มี

ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 
5.จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บวิจัยด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งช้ีแจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. ให้ผู้ป่วยเบาหวานเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามเอง 
3. นําเสนอแบบสอบถามที่ได้มาตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนนํามาวิเคราะห์ และ

จัดทําเล่มวิจัยสมบูรณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่กําหนดไว้ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อคําถามเชิงบวกและข้อคําถามเชิงลบ 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบาร

มี จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2560 – 24 มกราคม 2560 มี จํานวน 74 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 40-60 ปีนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา ทําสวน มีรายได้ต่อเดือน 1,000-5,000บาท 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งสามารถอ่านและเขียนได้ ระยะเวลาที่เจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 5-10 ปี ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ซึ่งได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองในเรื่องอาหารและการออกกําลังกายจากแพทย์และพยาบาล 

การรับรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานพบว่า มีการรับรู้ด้านสุขภาพในระดับมาก โดยมีการรับรู้ด้านการ
รับรู้ประโยชน์ท่ีจะได้รับสูงสุด (x̄=4.28) ส่วนด้านท่ีมีการรับรู้ต่ําที่สุดคือด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค (x̄=3.21) 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานพบว่ามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพระดับดี ( x̄= 3.73) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้ยาและการพบแพทย์ ( x̄=4.18 ) 
ส่วนด้านท่ีมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพต่ําสุดได้แก่ พฤติกรรมด้านการควบคุมอาหาร (x̄=3.28) 
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อภิปรายผลการศึกษา 
1. การรับรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตําบลบึงบัว 

อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับมีการรับรู้สูงสุด 
สอดคล้องกับ วรรณรา ช่ืนวัฒนา และณิชานาฏ สอนภักดี (2557) พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานได้แก่การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้ประโยชน์
ของการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมโรคและการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานสอดคล้องกับทฤษฏีความเช่ือของ
เพนเดอร์ (วรพล  แวงนอก และคนอื่นๆ, 2553) ที่ได้พัฒนาแบบจําลองการส่งเสริมสุขภาพ (Pender’s Health 
Promotion Model: HPM) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติของปัจเจกบุคคลใน
การป้องกันโรค กล่าวว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ทําให้เกิดพฤติกรรมทั้งด้านภายใน ได้แก่ เพิ่มความตื่นตัว ลดความรู้สึก
อ่อนล้าและด้านภายนอก ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทําให้เกิดแรงจูงใจที่สําคัญขณะที่ภายในทําให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทวัน หมื่นทองอาทิตย์ และคนอื่นๆ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนดิไม่พึ่งอินซูลินในตําบลหนองหลวง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลตนเองได้แก่ ความรู้ และการรับรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ง
อินซูลิน มีอิทธิพลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  สมใจ 
จางวาง และคนอ่ืนๆ (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มเสี่ยง พบว่าประชากรกลุ่มเสี่ยงมีการรับรู้ว่าการรับประทานยาหรือฉีดยา
อย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องควบคุมการรับประทานอาหารร่วมด้วยนอกจากน้ีต้องควบคุมระดับน้ําตาลและความดนั
โลหิตเพื่อไม่ให้เกิดความพิการและต้องรักษาโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและไม่ควรรับประทาน
ยาหม้อหรือยาของหมอบ้าน ซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติตัวที่ดีทําให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีสุขภาพดี 

2. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตําบลบึงบัวอําเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตรด้านการควบคุมอาหาร พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทแกงกะทิ และ
อาหารทอด รวมไปถึงอาหารที่มีแป้งสูงและไขมันมาก เช่น ข้าวเหนียวกะทิ อาหารทอด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
ขัดแย้งกับผลการรับรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานว่าผู้ป่วยเบาหวานควรควบคุมอาหารพวกแป้งและไขมัน ดังนั้น
จึงควรต้องมีการสร้างความตระหนักและช้ีให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการไม่ควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานใหม้าก
ขึ้น เพราะอาหารมีบทบาทสําคัญต่อการรักษาและควบคุมโรคเบาหวานการรู้จักเลือกรับประทานและกําหนด
ปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายจะทําให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี 
คาร์โบไฮเดรต และไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย อาหารประเภทนี้ควรควบคุมในผู้ป่วยเบาหวาน 
เนื่องจากการรับประทานที่มากเกินไปจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่
เกิดจากโรคเบาหวาน ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรควบคุมอาหารไปพร้อมกับการออกกําลังกายและการใช้ยาที่ถูกต้อง 
ซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับวรรณรา ช่ืนวัฒนา และณิชานาฏ 
สอนภักดี (2557) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตําบลบางแม่นางอําเภอบาง
ใหญ่จังหวัดนนทบุรีพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 54.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการควบคุมอาหารผู้ป่วย
โรคเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการควบคุมอาหารอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 50.98 การเลือกรับประทาน
อาหารอย่างถูกต้องและในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักอาหารผู้ป่วยเบาหวานคืองดอาหารประเภทของหวาน
รับประทานผักได้ไม่จํากัดปริมาณจากัดอาหารพวกข้าวแป้งเนื้อสัตว์และอาหารที่มีที่มีไขมันมากหากปฏิบัติตนใน
ด้านอาหารได้ถูกต้องแล้วจะส่งผลให้มีสุขภาพดีขึ้นและระดับน้ําตาลในเลือดลดลง 

 
 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



1087 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
ควรมีการติดตามและให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่องในด้านการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะ

พฤติกรรมด้านการควบคุมอาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน และสนับสนุนให้มีการส่งเสริม ป้องกัน และให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวานในชุมชนที่อาจเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนจะได้รับคําแนะนําการ
ดูแลตนเองจาก แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจน อสม. เกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกาย ทุก ๆ 1 เดือน จึงควรมีการให้สุขศึกษาโดยเน้นในเรื่องการรับรู้ความรุนแรงของโรค เนื่องจากผู้ป่วยยังมี
การรับรู้ในด้านนี้ต่ํา เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และลดจํานวนผู้ป่วยเบาหวานที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในด้านต่างๆ 
2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมด้านอ่ืน เช่น ด้านอารมณ์และความเครียด ด้านการดูแลสุขภาพท่ีจําเป็น ด้านการ

ดูแลสุขภาพจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และด้านการตรวจสุขภาพประจําปี เป็นต้น 
2.3 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อท่ีจะ

ได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
2.4 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้ผู้ป่วยเห็นความสําคัญในการปฏิบัติตัวอย่าง

ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับแบบแผนการรักษา 
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