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Abstract: This descriptive study aimed to study the relationship between 3 factors of self-care behaviors of diabetes 
mellitus patients in Mae Chan district, Chiang Rai. These factors are predisposing factors, enabling factors and 
reinforcing factors. The research samples were selected by Stratified Random Sampling of 288 patients with diabetes 
mellitus from 17 health promoting hospital in Mae Chan district, Chiang Rai. Questionnaire was a tool for this research. 
Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage standard deviation and pearson 
correlation coefficient was used to analyze correlation among the factors. The study found that the level of overall self-
care behaviors of diabetes mellitus patients were high (x̄  =3.79, SD=0.50) and predisposing factors, enabling factors 
and reinforcing factors were positively correlated with self-care behaviors of diabetes mellitus patients at 0.05 level of 
statistical significance. The correlations between predisposing, enabling and reinforcing factors with self-care behaviors 
of diabetes mellitus patients  were (r<0.30) (r=0.30-0.70) and (r=0.30-0.70), respectively. 
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บทคัดย่อ : การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยันํา ปัจจยัเอือ้ และปัจจยัเสริม ของ
พฤติกรรมการดแูลตวัเองผู้ ป่วยเบาหวานในพืน้ท่ี อําเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาเป็นผู้ ป่วยเบาหวาน 
จํานวน 288 ราย โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของ 17 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล ในอําเภอแม่
จนั จงัหวดัเชียงราย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สว่นการวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงแจงความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการศึกษา 
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พบวา่ พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานอยูใ่นระดบัดี (คา่เฉล่ีย 3.79 , คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50) สว่นความสมัพนัธ์
ของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมระดับนํา้ตาลในเลือดทัง้ปัจจัยนํา ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริมต่างมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยค่า
ความสมัพนัธ์ของปัจจัยนํากับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานอยู่ในระดบัต่ํา  (r<0.30) ค่าความสมัพนัธ์ของ
ปัจจัยเอือ้กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานนอยู่ในระดบัปานกลาง (r=0.30-0.70)  และค่าความสมัพนัธ์ของ
ปัจจยัเสริมกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานอยูใ่นระดบัปานกลาง (r=0.30-0.70)  
คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการดแูลตนเอง ผู้ ป่วยเบาหวาน
 

คาํนํา 
 

เบาหวานเป็นโรคเรือ้รังท่ีเป็นปัญหาสําคญัทางด้าน
สาธารณสุขของโลก รวมทัง้ประเทศไทยสถานการณ์
เบาหวานปัจจุบันมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึน้ จากข้อมูล
สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes 
Federation: IDF) ได้รายงานสถานการณ์ผู้ เป็นเบาหวาน
ทั่วโลกแล้ว 285 ล้านคน และได้ประมาณการว่าจะมี
จํานวนผู้ เป็นเบาหวานทัว่โลกเพ่ิมมากกว่า 435 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2573 หากไม่มีการดําเนินการป้องกัน  และ
ควบคมุท่ีมีประสทิธิภาพ  

สํ าหรับประเทศไทยพบว่ ามีผู้ เสียชีวิ ตจาก
โรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือ 
ประมาณวันละ 19 คน และในรอบ 10 ปี  ท่ีผ่านมา            
(พ.ศ. 2542 – 2552 ) พบว่าคนไทยนอนรักษาตัวท่ี
โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ด้วยโรคเบาหวาน 
เพิ่มขึน้ 4.02 เท่า โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2552 มีผู้ ท่ีนอนรักษา
ตัวท่ีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วย
โรคเบาหวาน 558,156 ครัง้ หรือประมาณวนัละ 1,529 ครัง้ 
หรือคิดเป็นผู้ ท่ีนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ ด้วยโรคเบาหวานชัว่โมงละ  64 ครัง้         
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 
2552) 

จากการศึกษาของณิชารี ย์  (2558) เก่ียวกับ
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานและโรค             
ความดันโลหิ ตสู ง  พบว่ า  พฤติ กรรมด้ านการ                       
ออกกําลงักายและพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารเป็น
พฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงสงูต่อการเป็นโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด ดังนัน้ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมชีวิต (lifestyle modification) ได้แก่ การบริโภค
อาหารตามหลักโภชนาการ การมีกิจกรรมทางกายท่ี
เหมาะสมมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  เช่น งดสูบบุหร่ี           
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เป็นต้น หากผู้ ป่วยสามารถ
ปฏิบติัได้จะสามารถป้องกนัภาวะแทรกซ้อนตา่ง ๆ  ได้ ทํา
ให้ผู้ ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ลดอตัราความ
พิการและสญูเสีย (พงศ์อมร, 2542) หากระดบันํา้ตาลใน
เลือดสงูเรือ้รังในผู้ เป็นเบาหวานจะทําให้หลอดเลือดเส่ือม  
และทําให้อวัยวะต่าง ๆ  ท่ีหลอดเลือดเหล่านัน้มาเลีย้ง
เกิดความเสียหาย ความบกพร่องต่อหน้าท่ี และความ
ล้มเหลวของอวยัวะหลายอย่าง เช่น ตา ไต ระบบประสาท 
หวัใจ  และหลอดเลือด ในผู้ ป่วยเบาหวานท่ีควบคมุโรคได้
ไม่ดีจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ทุก
ระบบของร่างกาย เช่น สมองขาดเลือด อมัพฤกษ์ อมัพาต 
กล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือด จอประสาทตาเส่ือม ไตเส่ือม 
แผลเรือ้รัง เป็นต้น ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจะ
ปรากฏขึน้ใน 5 - 10 ปี นบัตัง้แต่เร่ิมเป็นเบาหวาน แต่ถ้า
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หากควบคุมระดับนํา้ตาลในเลือดได้ดี ภาวะแทรกซ้อน
อาจจะไม่ปรากฏแม้จะเป็นโรคเบาหวานมานาน 10 - 20 ปี 
(เทพ และคณะ, 2543)  

ผู้ วิ จัยได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎี  precede - 
precede Model ของ Green and Kreuter (1999) มาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา โดยแนวคิดดังกล่าวเช่ือว่า
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลจะเกิดขึ น้ได้  หรือ
เปล่ียนแปลงได้จะต้องมาจากหลายปัจจัย คือ ปัจจัย
ภายใน (intrinsic factors)  และปัจจัยภายนอก (extrinsic 
factors) ของบุคคล ซึ่ง Green and Kreuter (1999) ได้
กําหนดปัจจัยดงักล่าวออกเป็น 3 ปัจจยั ดงันี ้ปัจจยันํา 
(predisposing factors) ได้แก่ ความรู้ของผู้ ป่วยเบาหวาน 
เจตคติของผู้ ป่วยเบาหวาน  ความเช่ือของผู้ ป่วยเบาหวาน 
และการรับรู้ของผู้ ป่วยเบาหวาน ปัจจัยเอือ้ (enabling 
factors) ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การได้รับ
ข่าวสารเก่ียวกับเบาหวาน  และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องใน
การรักษา  และปัจจยัเสริม (reinforcing factors) ได้แก่ การ
สนับสนุนจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งปัจจัยทัง้  3  ล้วน               
มีความสมัพนัธ์  และเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมสขุภาพของ
ผู้ ป่วยทัง้สิน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นริสา (2540) 
ท่ีกลา่วว่าปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน สาเหตุ
การเกิดโรค การปฏิบติัตวั การป้องกนัโรค ขัน้ตอนการรับ
บริการสขุภาพ  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดแูล
สขุภาพของผู้ ท่ีเป็นเบาหวาน และมทุิตา (2550) ได้ศกึษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับนํา้ตาลใน
เลือดของผู้ ท่ีเป็นเบาหวานท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง พบว่า การได้รับการ
สนบัสนนุจากบคุคลรอบข้าง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
บุคคลในครอบครัว  และบุคคลในชุมชนมีความสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการควบคุมระดับนํา้ตาลในเลือดของผู้ ท่ี
เป็นเบาหวาน 

อําเภอแม่จันเป็นอําเภอหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กบัจงัหวดัเชียงราย มีความหลากหลายของประชากร ทัง้
ประชากรพืน้ราบ  และชาวเขา มีความแตกต่างของ
ลกัษณะการประกอบอาชีพ ในด้านภาวะสขุภาพ พบว่า    
มีผู้ ป่วยเบาหวานท่ีขึน้ทะเบียน  และเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลแมจ่นั  จํานวน 3,516  คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 
ของประชากรอาย ุ35 ปีขึน้ไป ในอําเภอแม่จนัท่ีได้รับการ
คัดกรองโรคไม่ติดต่อและมีผู้ ป่วยเบาหวานท่ียังไม่
สามารถควบคุมระดับนํ า้ตาลในเลือดได้  จํานวน           
2,477 คน คิดเป็นร้อยละ 70.45 ของผู้ ป่วยทัง้หมด          
(สํานกังานสาธารณสขุอําเภอแม่จนั, 2557) จึงยงัคงเป็น
ปัญหาของบุคลากร หน่วยบริการสุขภาพในการดูแล
ผู้ ป่วยเบาหวาน ดังนัน้ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึง
ต้องการศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน เพ่ือ
นํามาเป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับเจ้าหน้าท่ีทีมสขุภาพใน
การหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วย
เบาหวานในพืน้ท่ีอําเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคือผู้ ป่วยเบาหวานท่ีพัก

อาศัยในพืน้ท่ีรับผิดชอบของ 17 โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลในอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จํานวน 
3,516 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยการ
คํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร  Krejcie and Morgan 
(1970)  กําหนดความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ได้กลุม่ตวัอยา่ง 



วารสารการพฒันาชุมชนและคุณภาพชีวิต 4(2): 297 – 307 (2559) 
 

 

 

300 

360 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) ตามสัดส่ วนแต่ ละแห่ งของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล อําเภอแม่จนั จงัหวดั
เชียงราย จากนัน้เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่ายจากรายช่ือผู้ ป่วยเบาหวานในแต่ละพืน้ท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพตําบลอําเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย ให้
ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว้คือ 360 คน และผลการ
รวบรวมข้อมลู พบว่า รวบรวมข้อมลูได้ทัง้สิน้ 288 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.0 

เคร่ืองมือการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม 

โดยคณะผู้ วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามของมทุิตา 
(2550) ประกอบด้วย 5 สว่นคือ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ ป่วยเบาหวาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (check list) 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษาอาชีพ 
รายได้ ระดับนํา้ตาล  ระยะเวลาของการเจ็บป่วยด้วย
โรคเบาหวาน  

ส่วนที่  2 ปัจจัยนํา เป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 
(rating scales) ประกอบด้วย ความรู้ของผู้ ป่วยเบาหวาน 
จํานวน 10 ข้อ เจตคติของผู้ ป่วยเบาหวาน จํานวน 10 ข้อ 
ความเช่ือของผู้ ป่วยเบาหวาน จํานวน 10 ข้อ และการรับรู้
ของผู้ ป่วยเบาหวาน จํานวน 10 ข้อ 

ส่วนที่  3 ปัจจัยเอือ้ เป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 
ประกอบด้วย การเข้าถึงบริการด้านสขุภาพ จํานวน 3 ข้อ 
การได้รับข่าวสารเก่ียวกับเบาหวาน จํานวน 4 ข้อ และ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการรักษา จํานวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ปัจจยัเสริม เป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า 
(rating scales) ประกอบด้วย การสนับสนุนจากบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง จํานวน 10 ข้อ 

ส่วนที่  5 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วย
เบาหวาน เป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า ประกอบด้วย การ
ควบคุมอาหาร จํานวน 3 ข้อ การออกกําลงักาย จํานวน       
3 ข้อ การดูแลสุขภาพอนามัย จํานวน 3 ข้อ การดูแล
สขุภาพจิต จํานวน 3 ข้อ การใช้ยา จํานวน 3 ข้อ การรักษา
อย่ างต่ อเน่ื อง  จํ านวน  2 ข้ อ  และการป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อน จํานวน 3 ข้อ  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ความตรงด้านเนื อ้หา (validity) ให้ผู้ เช่ียวชาญ

จํานวน 3 ท่านพิจารณา แล้วหาค่า CVI ได้เท่ากับ 0.85 
จากนัน้คณะผู้วิจยัได้ทําการปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือให้มี
ความสมบรูณ์มากขึน้ตามข้อเสนอแนะแล้วนําไปทดลอง
ใช้กบักลุม่ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในพืน้ท่ีอําเภอแมล่าว 
จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน และนําหามาค่าความ
เช่ือมั่น (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า          
ของครอนบาค  (Cronbach’s coefficient alpha) ได้เท่ากบั 
0.80 

ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมูล 
คณะผู้ วิจัย คัดเลือกทีมงานผู้ ช่วยเก็บข้อมูลเป็น

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 วิทยาลัย
เชียงราย จํานวน  5 คน และทําการฝึกอบรมทําความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ ขัน้ตอน วิธีการและเนือ้หาของ
แบบสอบถามเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน จํานวน 3 ชั่วโมง 
จากนัน้ติดต่อส่งหนังสือแนะนําตัวชีแ้จงวัตถุประสงค์
และวิ ธีการดําเนินงานของการศึกษาผ่านวิทยาลัย
เชียงรายถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลท่ีจะลงเก็บ
ข้อมูล ติดต่อประสานงานกับผู้ อํานวยการโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบลเพ่ือนดัหมายเข้าเก็บข้อมลูและวาง
แผนการเดินทางไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล
แต่ละแห่ง โดยประสานกบัเจ้าหน้าท่ีและ อสม.ในการนดั
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หมายกลุม่ผู้ ป่วยพบปะทกัทายและสร้างสมัพนัธภาพกบั
ผู้ ป่วยแจ้งวตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทราบ 

ในส่วนของการพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มประชากรตวัอย่าง 
โดยการชีแ้จงวตัถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการ
แก่กลุ่มตัวอย่างพร้อมทัง้ให้ผู้ ป่วยลงนามยินยอมให้
ข้อมูล และให้ผู้ ป่วยตอบแบบสอบถาม เม่ือเรียบร้อย
ผู้ วิ จัยและทีมงานตรวจสอบความครบถ้วนของ
แบบสอบถาม ผู้วิจยัรวบรวมแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์
ทางสถิติตอ่ไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดงันี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล

ทัว่ไปของผู้ ป่วยเบาหวาน ด้วยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผู้ ป่วยเบาหวาน ด้วยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

โดยเกณฑ์การอธิบายระดับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน เป็นดงันี ้

1.00-1.49 ระดบัพฤติกรรมต้องปรับปรุง 
1.50-2.49 ระดบัพฤติกรรมพอใช้ 
2.50-3.49 ระดบัพฤติกรรมปานกลาง 
3.50-4.49 ระดบัพฤติกรรมดี 
4.50-5.00 ระดบัพฤติกรรมดีเย่ียม 
3. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน คือ 
ปัจจยันํา ปัจจยัเอือ้ ปัจจยัเสริม และพฤติกรรมการดแูล
ตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient) 

 

ผลการศึกษา 
 

1. ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ป่วยเบาหวาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ป่วยเบาหวานจํานวน        
288 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.5 อายุ           
เฉล่ีย 58.6 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 72.6 การศึกษา
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.6 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือรับจ้าง คิดเป็นร้อย
ละ 41.3 และ 24.3 ตามลําดบั รายได้เฉล่ียของครอบครัว 
6,635.50 บาท / เดือน 

ผู้ ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีญาติสายตรงท่ีเป็น
โรคเบาหวานมากท่ีสดุ ร้อยละ 49.0 โดยเป็นมารดามาก
ท่ีสุดร้อยละ 20.8 รองลงมาคือ พ่ี น้องร้อยละ 16.3 
ระยะเวลาของการป่วยโดยได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์ว่า
เป็นโรคเบาหวานและได้รับการรักษาเฉล่ีย 6.4 ปี บคุคลท่ี
ให้การดแูลยามเจ็บป่วย สว่นใหญ่ตอบว่าดแูลตนเอง คิด
เป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ บุตรคอยดแูล ร้อยละ 44.8 
และสามีคอยดแูลยามเจ็บป่วย ร้อยละ 30.6 ตามลําดบั 

ส่วนระดับนํา้ตาลในเลือดของผู้ ป่วยเบาหวานครัง้
ล่าสุด เม่ือแบ่งระดับนํา้ตาลในเลือดตามเกณฑ์การ
วินิจฉยัผู้ ป่วยเบาหวาน (สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ, 2554) พบว่า ผู้ ป่วยส่วนใหญ่มีระดบันํา้ตาล
ในเลือดอยู่ในระดบัปกติ 101-125 mg% คิดเป็นร้อยละ 
31.9 รองลงมาผู้ ป่วยมีระดบันํา้ตาลในเลือดเกินเกณฑ์  
> 126 mg% คิดเป็นร้อยละ 30.2 ระดับนํา้ตาลในเลือด
ของผู้ ป่วยเบาหวานครัง้ลา่สดุอยู่ในช่วง 64.5-291 mg% 
เฉล่ีย 124.2 mg%  
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2. ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวาน 

พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน พบว่า 
โดยรวมแล้วพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน
อยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.79 , ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50) 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าพฤติกรรมการดแูลตนเองของ
ผู้ ป่วยเบาหวานด้านการออกกําลังกาย ด้านการดูแล
สุขภาพอนามัย ด้านการดูแลสุขภาพจิต และด้านการ

รักษาอยา่งตอ่เน่ืองมีพฤติกรรมในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.89, 
4.14, 3.92 และ 4.28 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76, 
0.75, 0.82 และ 0.83 ตามลําดบั) ส่วนพฤติกรรมการดแูล
ตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานด้านการควบคุมอาหาร ด้าน
การใช้ยา และการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนมีพฤติกรรมใน
ระดบั    ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.50, 3.28 และ 3.49 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 , 0.81 และ 1.03 ตามลําดับ)        
ดงัตารางท่ี 1

 

Table 1 Self - care behavior of diabetes mellitus patient 
Self-Care Behavior of Diabetes Mellitus Patient X  SD Meaning 

Diet Control Behavior 3.50 0.74 Moderate 
Exercise Behavior 3.89 0.76 High 
Health Monitoring Behavior 4.14 0.75 High 
Mental Monitoring Behavior 3.92 0.82 High 
Drug Used Behavior 3.28 0.81 Moderate 
Continuous Care Behavior 4.28 0.83 High 
Side Effect Behavior 3.49 1.03 Moderate 

Total 3.79 0.50 High 

3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยนํากับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน พบว่า 
ปัจจัยนําด้านความรู้ของผู้ ป่วยเบาหวาน เจตคติของ
ผู้ ป่วยเบาหวาน ความเช่ือของผู้ ป่วยเบาหวานและการ

รับรู้ของผู้ ป่วยเบาหวานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์
กั น  0.149, 0.200, 0.277 และ  0.285 ตามลํ าดั บ                        
ดงัตารางท่ี 2 
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Table 2 Correlation coefficient of predisposing factors with self-care behavior of diabetes mellitus patient 
 Self-Care Behavior of Diabetes Mellitus Patient 
Knowledge 0.149* 
Attitude 0.200** 
Believe 0.277** 
Perception 0.285** 

**P < 0.01 *P < 0.05 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยเอื อ้กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน พบว่า 
ปัจจัยเอือ้ด้านการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ด้านการ
ได้รับข่าวสารเก่ียวกบัเบาหวานและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ในการรักษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กัน 0.341, 0.373 และ 
0.313 ตามลําดบั ดงัตารางท่ี 3

 

Table 3 Correlation coefficient of enabling factors with self-care behavior of diabetes mellitus patient     
 Self-Care Behavior of Diabetes Mellitus Patient 

Access to Health Care Service 0.341** 
Information of Diabetes 0.373** 
Afford to Pay for Involve Care 0.313** 

**P < 0.01 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยเสริมกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน พบว่า 
ปัจจัยเสริมคือการสนับสนุนจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ ป่วยเบาหวาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์กนั 0.578 ดงัตารางท่ี 4 

 

Table 4 Correlation coefficient of reinforcing factors with self-care behavior of diabetes mellitus patient 
 Self-Care Behavior of Diabetes Mellitus Patient 

Support from Associated Person 0.578** 
**P < 0.01 

 

อภปิรายผล 
 

1. พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวาน 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉล่ีย 3.79 โดยด้านท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมการรักษาอย่าง

ต่อเน่ือง คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.28 พฤติกรรมท่ีมีคะแนน
เฉล่ียน้อย ได้แก่ ในการพกพาสมุดประจําตัวผู้ ป่วย
เบาหวานติดตัวประจํา  รับประทานสมุนไพร  และ               
อาหารเสริมท่ีมีการโฆษณาหรือจากคําแนะนําของผู้ อ่ืน 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.3 ซึง่พบว่ายงัคงเป็นปัญหา ในการ
ดูแลผู้ ป่วยโรคเรื อ้รังในการแสวงหาการรักษาอ่ืน
นอกเหนือจากการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันโดยไม่
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ปรึกษาแพทย์ ก่อน สอดคล้องกับการศึกษาของ               
สมใจ (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมของผู้ ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลตําบล        
วาริชภูมิ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร พบว่า                  
ร้อยละ 50 มีการบริโภคผลิตภัณฑ์อ่ืนร่วมกับการ
รับประทานยาตามท่ีแพทย์สั่ง และการศึกษาของ              
นรีรัตน์ (2546) พบว่าการรับประทานสมุนไพร และการ
ปรับยาเองของผู้ ป่วยมีผลทําให้ควบคมุระดบันํา้ตาลได้
ไมดี่ 

2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับ
พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 

 2.1 ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยนํากับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ ป่วยเบาหวาน  ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยนํา ได้แก่ ความรู้ เจตคติ ความ
เช่ือ การรับรู้ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานในระดับต่ํา (r<0.3)  ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศึกษาของศรียา และสนม (2540) ซึ่งได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการควบคมุระดบันํา้ตาล ในเลือด
ของผู้ ป่วยเบาหวานท่ีรับบริการโรงพยาบาลจังหวัด
สระบุ รี  พบว่ า ความรู้ เก่ี ยวกับโรคเบาหวานมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตวัในการ
ควบคุมระดับนํา้ตาลในเลือดของผู้ ป่วยเบาหวาน  ซึ่ง
ความรู้  ความเข้ าใจท่ีถูกต้องนั น้จะทําให้ มีการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติและนําไปสู่การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ท่ีเหมาะสมและถกูต้องมากขึน้ ส่วน อโณทยั 
(2550) ทําการศกึษาความเช่ือด้านสขุภาพ และพฤติกรรม
สขุภาพของผู้ ท่ีเป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่  พบวา่ความเช่ือด้านสขุภาพโดยเฉพาะอยา่งย่ิง
การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคและการรับรู้ประโยชน์ของ
การรักษา อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ 

พวงพยอม (2526) พบว่าความร่วมมือในการรักษา
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเช่ือด้าน
สขุภาพโดยรวม  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และเป็นไปตามทฤษฎีของ (Green and Kreutre, 1999) ท่ี
ได้กล่าวถึงความเช่ือไว้ว่าการเช่ืออย่างจริงใจต่อ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้หรือสิ่งต่าง ๆ  ว่าเป็นเร่ืองจริง
หรือมีความเป็นจริง จะส่งผลให้บุคคลมีความพร้อมใน
การแสดงพฤติกรรม และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ศิริพร (2545) และ จาตุรงค์ (2540) พบว่าความเช่ือมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติ  สว่นการรับรู้ถงึความรุนแรงของโรค
โดยผู้ ป่วยจะรับรู้ระดบัความรุนแรงของโรคด้วยตวัของเขา
เองมากกว่า  ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จริงแม้ว่าบุคคลจะ
ตระหนกัถงึภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค หรือภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ  ท่ีเป็นผลจากความเจ็บป่วยก็ตาม ส่วนการรับรู้
ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม การท่ี
บุคคลจะเลือกปฏิบติัอย่างไรนัน้ ขึน้อยู่กับความพร้อม
ทัง้ทางด้านจิตใจและการรับรู้ถึงประโยชน์ ตลอดจน
อุปสรรคหรือความยุ่งยากซับซ้อนของกิจกรรมท่ีจะต้อง
ปฏิบติั  
 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื อ้กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ ป่ วยเบาหวาน                       
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยเอือ้ ได้แก่ การเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพ การได้รับข่าวสารเก่ียวกับเบาหวาน  มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของ
ผู้ ป่วยเบาหวานในระดับปานกลาง (r = 0.30 - 0.70) ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของ สมศกัด์ิ และคณะ (2541) ซึง่
พบว่า การได้รับข่าวสารของผู้ ป่วยเบาหวานโรงพยาบาล
บางระกํามีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดบันํา้ตาลใน
เลือดและมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูล
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สขุภาพจิต และด้านค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการรักษา ก็
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของผู้ ป่วย
เบาหวาน ถึงแม้ว่าตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ การรับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
หรือโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษา แต่จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ญาติหยุดงานเพ่ือรับส่งผู้ ป่วย 
อาจส่งผลทําให้ผู้ ป่วยไม่อยากเดินทางมารักษา ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภานุพันธุ์  (2542) ซึ่ง
ทําการศึกษาถึงค่าใช้จ่ายของผู้ ป่วยเบาหวานใน
โรงพยาบาลรัฐ 7 แห่ง พบว่า ผู้ ป่วยเบาหวานต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 6,017 บาท/คน/ปี ดังนัน้ เม่ือต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายแม้จะเป็นผลทางอ้อมก็ถือได้ว่ามีผลต่อการรับ
การรักษาอยา่งตอ่เน่ืองและการใช้ยาของผู้ ป่วยเบาหวาน  

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ ป่ วยเบาหวาน                     
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสริมด้านการสนับสนุนจาก
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ บคุคลใน
ครอบครัว บุคคลในชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ ป่วยเบาหวานในระดับ
ปานกลาง (r = 0.30-0.70) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ
มุทิตา (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับนํา้ตาลในเลือดของ  ผู้ ท่ีเป็นเบาหวานท่ี
หน่วยบริการปฐมภูมิในเขตอําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง ซึ่งพบว่าปัจจัยเสริมจากบุคคลภายนอกมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการการควบคมุอาหาร การออก
กําลงักาย การใช้ยา และการจัดการกับความเครียดของ
ผู้ ป่วยเบาหวาน 

 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วย
เบาหวาน พบว่า ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยนําด้าน
ความรู้ของผู้ ป่วยเบาหวาน เจตคติของผู้ ป่วยเบาหวาน 
ความเช่ือของผู้ ป่วยเบาหวานและการรับรู้ของผู้ ป่วย
เบาหวานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูล
ตนเองของผู้ ป่ วยเบาหวานในระดับต่ํ า โดยมี
ความสัมพันธ์กัน 0.149, 0.200, 0.277 และ 0.285 
ตามลําดับ ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยเอือ้ด้านการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ด้านการได้รับข่าวสาร
เก่ียวกบัเบาหวานและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการรักษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ ป่ วยเบาหวาน ในระดับปานกลาง โดยมี
ความสัมพันธ์กัน 0.341, 0.373 และ 0.313 ตามลําดับ 
และค่าความสมัพนัธ์ของปัจจยัเสริมด้านการสนบัสนนุ
จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน ในระดับ
ปานกลาง โดยมีความสมัพนัธ์กนั 0.578 นัน่หมายความ
วา่ งานวิจยันีแ้สดงให้เหน็วา่ความสมัพนัธ์ของปัจจยันํา 
ปัจจยัเอือ้ และปัจจยัเสริม กบัพฤติกรรมการดแูลตนเอง
ของผู้ ป่วยเบาหวานอยู่ในระดบัต่ําถึงปานกลาง ดงันัน้ 
จากผลการวิจัยผู้ วิจัยจึงเห็นว่าควรส่งเสริมให้มีการ
จัดทํากิจกรรมหรือโครงการท่ีสามารถเอือ้ต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ ป่วยเบาหวานเข้าสู่ใน
แผนงานโดยร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถ่ินและปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ ป่วย
เบาหวาน และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุควรให้ความรู้หรือ
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