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Abstract
Objective: To study insulin injecting behaviors ( IIB) and to identify factors affecting IIB among patients with
type 2 diabetic mellitus (T2DM) in Long Hospital, Long District, Phrae Province Methods: This study was an analytical
cross-sectional study. The data were collected using a questionnaire. The samples consisted of 264 patients with T2DM
receiving care from diabetic clinic in Long Hospital, Phrae Province. Systematic random sampling was used to select
subjects. The study assessed IIB using a self-administered questionnaire. Dependent variable was IIB. Independent
variables were personal factor, factor on diabetic drugs, perceived self-efficacy on the use of insulin injection and social
support of T2DM patients. Results: 66.3% of subjects had moderate scores on IIB. The most important factors affecting
IIB was blood sugar levels (β =-0.588, P < 0.001), followed by social supports (β = 0.270, P < 0.001), self-efficacy of
insulin use (β = 0.129, P = 0.009), and being male (β = 0.076, P = 0.032). Conclusion: Health professionals should
promote T2DM patients to have social supports and self-efficacy to improve IIB. Besides, patients with high blood sugar
level and being female should be closely followed-up.
Keywords: insulin injection behaviors, type 2 diabetes, self-efficacy, social supports

บทนา
การจัดการโรคเบาหวานที่เหมาะสมสามารถลด
การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของ
ผู้ป่วยได้ (1) โรคเบาหวานแบ่งออกได้หลายประเภทตาม
พยาธิกาเนิดของโรค เช่น เบาหวานชนิดที่ 1 เบาหวานชนิด
ที่ 2 (type 2 diabetes mellitus: T2DM) เบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์ เบาหวานทีม่ สี าเหตุจาเพาะ โดย T2DM มากทีส่ ดุ
ประมาณร้อยละ 90 - 95 (2) โรคนี้มกั พบในคนทีม่ อี ายุ 30
ปี ขึ้น ไปที่ มี รู ป ร่ า งอ้ ว นหรื อ ท้ ว ม โรคเกิ ด จากภาวะดื้อ
อินซูลนิ ร่วมกับภาวะหลังอิ
่ นซูลนิ ลดลง หรือทัง้ สองสาเหตุ
ร่ ว มกัน นอกจากนี้ ผู้ป่วย T2DM จะลดการตอบสนองต่ อ

ฮอร์โมน incretin ซึง่ มีบทบาทกระตุน้ การหลังอิ
่ นซูลนิ จึงมี
การหลังอิ
่ นซูลินหลังมื้ออาหารลดลง ทาให้ผู้ป่วยมีระดับ
น้าตาลในเลือดหลังมือ้ อาหารสูงขึน้
โรคเบาหวานเป็ นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ซึง่ องค์การอนามัยโลกได้กาหนดให้ดาเนินการป้ องกันและ
ควบคุม อย่างเร่งด่วน ในปั จจุบนั ผู้ป่วยเบาหวานทัวโลกมี
่
จ านวน 415 ล้ า นคน และคาดว่ า ในปี 2588 จะมีผู้ ป่ วย
เบาหวานเพิ่ม ขึ้น เป็ น 642 ล้า นคน สาหรับ ประเทศไทย
พบว่าปั จจุบนั มีผปู้ ่ วยเบาหวานจานวน 4 ล้านคน คาดการณ์
ว่าในปี 2578 จะเพิม่ ขึน้ อีก 1.1 ล้านคน และในแต่ละวันมี
คนไทยมากกว่ า 180 คนเสีย ชีวิต จากโรคเบาหวาน (3)
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จังหวัดแพร่พบผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็ นอันดับสองรองจาก
โรคความดันโลหิตสูง โดยมีอตั รา 8,562 ต่อแสนประชากร
อ าเภอลองมีผู้ ป่ วยเบาหวาน 8,057 ต่ อ แสนประชากร
อาเภอลองยังพบอัตราป่ วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 995
ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงเป็ นอันดับสองของจังหวัด แพร่รอง
จากอาเภอเมืองแพร่ (4)
ผู้ป่วยโรคเบาหวานหากไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ า ตาลในเลือ ดได้อาจท าให้เกิด ผลกระทบในด้า นต่ า ง ๆ
ตามมาได้แก่ 1) ด้านร่างกาย อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทัง้
แบบเฉียบพลัน และแบบเรือ้ รัง ซึง่ เกิดจากหลอดเลือดและ
ระบบประสาทเสื่อมสภาพจนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ล้มเหลวของอวัยวะต่าง ๆ (5) 2) ด้านเศรษฐกิจเนื่องจาก
โรคเบาหวานต้องรักษาต่อเนื่องและมีโอกาสเกิดโรคแทรก
ซ้อนทีอ่ นั ตราย จึงทาให้มคี ่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง
และเป็ นภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว 3) ผลกระทบด้านลบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและสังคมซึง่ ส่งผลทาให้
คุ ณภาพชีวิต ของผู้ป่ วยลดลง (6) ทัง้ นี้ ก ารควบคุ ม ระดับ
น้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานต้องประกอบไปด้วย
ปั จจัย 3 ด้าน ได้แก่ อาหาร การออกกาลังกาย และการใช้
ยา ความร่วมมือในการใช้ยาจะส่งผลโดยตรงต่อการรักษา
การเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการเสียชีวติ ของผูป้ ่ วย (7)
การใช้ยาในการรักษา T2DM สามารถใช้ได้ทงั ้ ยา
ลดน้ าตาลในเลือดรูปแบบเม็ดรับประทานและยาฉีดอินซูลนิ
สมาคมโรคเบาหวานสหรัฐอเมริกา (8) แนะนาให้ใช้ยาลด
น้ า ตาลรูป แบบเม็ด รับ ประทานโดยเฉพาะยา metformin
เป็ นทางเลือกแรกในการรักษา หากไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ า ตาลเฉลี่ยสะสม (hemoglobin a1c: HbA1C) ให้อยู่ใน
เป้ าหมาย คือ ร้อยละ 7 ในผู้ป่วยทัวไปได้
่
ภายใน 3 เดือน
สามารถเพิม่ ยาชนิดทีส่ องซึง่ อาจเป็ นยาเม็ดรับประทานหรือ
ยาฉีดอินซูลนิ และหากยังไม่สามารถควบคุม HbA1C ให้
อยู่ในเป้ าหมายได้ดว้ ยยา 2 ชนิด สามารถเพิม่ ยาชนิดทีส่ าม
ได้ สาหรับ แนวทางเวชปฏิบ ัติสาหรับ โรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทย (5) ก าหนดข้อ บ่ ง ชี้ใ นการรัก ษาด้ว ยยาฉี ด
อินซูลนิ ของผู้ป่วย T2DM ว่า ให้ใช้ในรายที่มภี าวะน้ าตาล
ในเลือดสูงมาก ใช้ยาเม็ดรับประทาน 2 - 3 ชนิดในขนาดสูง
แล้วควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อยู่ในภาวะผิดปกติ
คือ มีความผิดปกติของตับและไตทีม่ ผี ลต่อยาหรือแพ้ยาเม็ด
รับประทาน
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การใช้ยาฉีดอินซูลนิ ในผู้ป่วยเบาหวานให้เป็ นไป
ตามแผนการรักษาของแพทย์ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผูป้ ่ วยอย่างมาก เพราะผูป้ ่ วยต้องใช้ยาด้วยตนเองเป็ นระยะ
เวลานานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้พบว่าการใช้ยาฉีดอินซูลนิ ใน
ผู้ป่วย T2DM พบความล้มเหลวในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 38
ในผู้ป่ วยที่ร ัก ษามานาน สาหรับ ผู้ป่ วยรายใหม่ พบความ
ล้มเหลวร้อยละ 36 ในการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (9) และ
ร้อยละ 80 ในการศึกษาในจังหวัดปั ตตานี (10) ทัง้ นี้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความร่วมมือ
ในการใช้ยาประกอบไปด้วยปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
(11, 12) ดัชนีมวลกาย (10, 13) อายุ (10, 12) สถานภาพ
ทางการเงิน (14) ภาวะซึมเศร้า (14) ระดับน้ าตาลในเลือด
(15) ปั จจัยด้านยา ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา (10,
15) รู ป แบบการฉี ด ยา (16) ส าหรับ ปั จ จัย ทางทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้องพบว่า การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนและแรงสนับสนุ น
ทางสัง คมมีส่ ว นส่ ง เสริม ความสามารถในการใช้ ย าฉี ด
อินซูลิน ดังการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ
แห่งตนต่อความสามารถในการใช้ยาฉีดอินซูลนิ แบบปากกา
ของผู้ป่วย T2DM (17) พบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถ
ในการใช้ ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น แบบปากกาเพิ่ ม ขึ้น หลัง ได้ ร ับ
โปรแกรมดังกล่าว และมากกว่า กลุ่มที่ได้รบั การสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนแรงสนับสนุ น
ทางสัง คมเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการดู แ ลผู้ ป่ วยเบาหวาน
เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลายด้าน ซึ่งรวมถึง
ด้านพฤติกรรมการใช้ยา โดยพบว่าการได้รบั แรงสนับสนุ น
ทางสัง คมมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับ พฤติก รรมส่ง เสริม
สุขภาพของผูป้ ่ วย T2DM (15) นอกจากนี้ยงั พบว่า การรับรู้
สมรรถนะแห่ ง ตนและการสนั บ สนุ น ทางสัง คม สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างถูกต้อง
สม่าเสมอของผูส้ งู อายุโรค T2DM (18) ผูว้ จิ ยั จึงได้นาทฤษฎี
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนและทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ลอง จังหวัดแพร่ จานวน 2,746 คน ใช้ยาฉีดอินซูลนิ ร้อยละ
16 และพบปั ญหาเกีย่ วกับการใช้ยา ได้แก่ ขนาดการฉีดไม่
เป็ นไปตามคาสังแพทย์
่
ฉีดยาผิดตาแหน่ง ฉีดยาไม่สมั พันธ์
กับ มื้อ อาหาร และไม่ ย อมรับ การเปลี่ย นจากยาลดระดับ
น้ า ตาลในเลือ ดชนิ ด รับ ประทานเป็ น ยาฉี ด (19) ผู้ ป่ วย
เบาหวานทีใ่ ช้ยาฉีดอินซูลนิ มีเพียงร้อยละ 34.45 ทีส่ ามารถ

ควบคุ ม ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดให้อ ยู่ ใ นเกณฑ์ท่ีเ หมาะสม
นอกจากนี้ยงั พบภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันสูงเป็ นอันดับ
หนึ่งของจังหวัดแพร่ (4) ทัง้ นี้งานวิจยั ที่ผ่านมาในประเทศ
ไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การศึก ษาการใช้ย าฉี ด อิน ซู ลิน ในเชิง
เทคนิ ค การฉี ด หรื อ ความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย าและเป็ น
การศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง (14, 15, 25, 27) ภาคใต้ (10,
17) และภาคตะวัน ออก (18) การศึก ษาพฤติก รรมโดย
ภาพรวมของผู้ท่ใี ช้ยาฉีดอินซูลนิ ยังมีจากัด โดยเฉพาะใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือที่มปี ระเพณีและวัฒนธรรมแตกต่างกัน
การวิจ ัย นี้ จึง ต้ อ งการหาปั จ จัย ที่ช ัด เจนของพื้น ที่อ ัน จะ
น าไปสู่ ก ารจัด กิจ กรรมส่ ง เสริม พฤติ ก รรมการใช้ย าฉี ด
อิน ซู ลิน ในผู้ป่ วยเบาหวานอย่ า งเหมาะสม เพื่อ ช่ ว ยลด
ภาวะแทรกซ้อนต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ เ ป็ น การวิจ ัย แบบภาคตัด ขวางเชิง
วิเคราะห์ ขอบเขตของการศึกษาครัง้ นี้คอื ศึกษาพฤติกรรม
การใช้ยาฉีดอินซูลนิ และศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้าน
ยา การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การได้รบั แรงสนับสนุ นทาง
สังคม ที่มีผลต่ อ IIB ในผู้ป่วย T2DM 2 งานวิจยั นี้ได้ผ่าน
การพิจ ารณาจากคณะกรรมการจริย ธรรมวิจ ัย ในมนุ ษ ย์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร IRB No. 1007/ 60 แ ล ะ จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในคน สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ PPH No. 017/2561
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ป่ วย T2DM 423 คนที่ใ ช้ย าฉี ด
อินซูลนิ ชนิดปากกาด้วยตนเอง และเข้ารับการตรวจรักษา
ในคลินิกเบาหวานแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลลอง อาเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ ตัวอย่างคือ ผูป้ ่ วย T2DM ทีม่ ารับบริการที่
โรงพยาบาลลองในช่วง 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561
เกณฑ์ก ารคัด เข้า คือ 1) ได้ร ับ การวินิ จ ฉัย โดยแพทย์ให้
รักษา T2DM ด้วยยาฉีดอินซูลนิ รูปแบบปากกา 2) มีอายุไม่
น้อยกว่า 20 ปี 3) สามารถฉีดอินซูลนิ ได้ด้วยตนเอง 4) ใช้
ยาฉีดอินซูลนิ มาเป็ นระยะเวลานานอย่างน้อย 3 เดือน และ
5) มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ เกณฑ์คดั ออก คือ 1) ผู้
ที่มีภ าวะแทรกซ้อ นที่มีอ าการรุ น แรง และ 2) เป็ น ผู้ท่ีไ ม่
สามารถเข้าร่วมดาเนินการวิจยั จนสิ้นสุดได้ เนื่องจากเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันหรือมีความจาเป็ นส่วนตัวที่ไม่
สามารถตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วน

ขนาดตั ว อย่ า งค านวณโดยสู ต รการประมาณ
ค่าเฉลีย่ ของประชากร (20) ระดับความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95
ค่าความแปรปรวนอ้างอิงจากการศึกษาของกิง่ กาญจน์ สิทธิ
ขัน แก้ว (15) ที่พ บว่ า พฤติก รรมด้า นการใช้ย าของกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งมี ค่ า SD = 0.6 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการ
ประมาณค่ากาหนดให้ต่างจากค่าเฉลีย่ ของประชากรเท่ากับ
0.05 ได้จานวนตัวอย่าง 240 คน ผู้วิจยั เพิ่มตัวอย่างอีก
ร้อยละ 10 เผื่อกรณีทม่ี ผี ตู้ อบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์หรือ
มีขอ้ มูลสูญหาย จึงทาให้จานวนตัวอย่างมีทงั ้ สิน้ 264 คน
การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็ น
ระบบ โดยสุ่มรายชื่อผูป้ ่ วย T2DM ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์
ทีท่ ุกคนที่ 2 คนจนได้จานวนตัวอย่างทีต่ อ้ งการ หลังจากนัน้
เก็บข้อมูลในวันที่ผู้ป่วยมาตรวจตามกาหนดนัดหมายของ
คลินิกโรคเบาหวาน แผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลลอง
พฤติ กรรมในการใช้ยาฉี ดอิ นซูลิน
ในการศึก ษานี้ พ ฤติก รรมการใช้ย าฉี ด อิ น ซู ลิน
(insulin injecting behaviors: IIB) หมายถึง การปฏิบตั ิตัว
ในการใช้ยาฉีดอินซูลนิ ชนิดปากกาของผู้ป่วย T2DM โดย
พฤติก รรมด้า นบวกได้แก่ การฉี ด ยาตรงเวลา การฉี ดยา
ถูกต้องตามขนาด การเปลี่ยนตาแหน่ งการฉีดบริเวณหน้า
ท้องทุกครัง้ การเก็บยาในตู้เย็น การติดตามผลการรักษา
และผลข้างเคียงจากการใช้ยา พฤติกรรมด้านลบได้แก่ การ
หยุดฉีดยาด้วยตนเอง การเพิม่ หรือลดขนาดยาด้วยตนเอง
การให้ผอู้ ่นื ยืมหรือการยืมยาฉีดอินซูลนิ ของผูอ้ ่นื ซึง่ มีผลให้
ยาฉีดอินซูลนิ หมดก่อนหรือหลังการนัดหมายพบแพทย์
เครือ่ งมือ
เครื่องมือเป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 สอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ ค่าดัชนีมวลกาย
โรคร่วม และระดับน้ าตาลในเลือด ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูล
เกี่ย วกับ ยารัก ษาโรคเบาหวาน ได้ แ ก่ ยาเม็ด ลดระดับ
น้ าตาลทีใ่ ช้ร่วม ชนิดยาฉีดอินซูลนิ ระยะเวลาการใช้ยาฉีด
อิน ซูลิน อาการข้า งเคียงจากการฉีด ยาอินซูลิน ส่ว นที่ 3
เป็ นแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า (Center for Epidemiologic
Studies- Depression Scales, CES- D) ซึ่ ง พั ฒ น า โ ด ย
Radloff และคณะ (21) แปลเป็ นไทยโดย ธวัชชัย วงพงศธร
และคณะ นามาศึกษาและปรับปรุงโดย วิไล คุปต์นิรตั ศัยกุล
และ พนม เกตุมาน (22) CES-D ประกอบด้วยคาถาม 20
ข้อ ทีถ่ ามเกีย่ วกับพฤติกรรม ความรูส้ กึ อารมณ์ต่าง ๆ ว่า
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เกิดขึน้ บ่อยเพียงใดในช่วง 1 สัปดาห์ทผ่ี ่านมา คาตอบเป็ น
มาตราส่ ว นประมาณค่ า 4 ระดับ จากเกื อ บตลอดเวลา
บางครัง้ มีบา้ งเล็กน้อย และไม่เลย คะแนนรวมมีค่าตัง้ แต่
0-60 คะแนนรวม ≥19 ถือว่ามีภาวะซึมเศร้า
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนต่ อ การใช้ ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น ซึ่ ง ผู้ วิ จ ั ย ดั ด แปลงจาก
แบบสอบถาม Medication Adherence Self-Efficacy Scale
ของ Fernandez, Chaplin, Schoenthaler และ Ogedegbe
(23) นามาดัดแปลงเพื่อประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ต่อการใช้ยาในประเทศไทย (18) ประกอบไปด้วยข้อคาถาม
10 ข้อ ค าตอบเป็ น มาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ แบบ
Likert จากมันใจมากที
่
่สุด มันใจมาก
่
มันใจบางครั
่
ง้ มันใจ
่
น้อยครัง้ และไม่มนใจเลย
ั่
ส่วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามการ
ได้ ร ับ แรงสนั บ สนุ น ทางสัง คมของผู้ ป่ วย T2DM ผู้ วิ จ ัย
ประยุกต์คาถามจากแบบสอบถามของงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
(15) คาถามมี 10 ข้อ คาตอบเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ แบบ Likert จากได้ร ับ เป็ น ประจ า ได้ร ับ บ่ อ ยครัง้
ได้รบั บางครัง้ ได้รบั น้อยครัง้ และไม่เคยได้รบั
ส่ว นที่ 6 เป็ น แบบประเมิน IIB จ านวน 12 ข้อ ที่
ผู้ วิจ ัย สร้ า งขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั ใน
ครัง้ นี้ ค าตอบเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ แบบ
Likert จาก ทาเป็ นประจา ทาบ่อยครัง้ ทาบางครัง้ ทาน้อย
ครัง้ และไม่เคยทา
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิ จยั
การศึก ษาตรวจสอบคุ ณภาพแบบสอบถามโดย
ผู้เ ชี่ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น ผลการตรวจสอบได้ค่ า IOC
(Index objective congruence) 0.89 ซึ่ง มีค่ า มากกว่ า 0.5
แสดงว่ า แบบสอบถามมี ค วามตรงตามเนื้ อ หา การ
ตรวจสอบความเทีย่ งของแบบสอบถามในผูร้ บั บริการคลินิก
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลวังชิน้ จังหวัดแพร่ จานวน 30
คนที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า มี ค่ า
Cronbach’s alpha coefficient ของแบบสอบถามการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน การได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม และ IIB
เท่ า กับ 0.808, 0.813 และ 0.718 ตามล าดับ จึ ง ถื อ ว่ า
เครื่องมือวิจยั มีความเทีย่ งสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เตรียมทะเบียนรายชื่อตัวอย่างล่วงหน้าหลัง
การสุ่มตัวอย่าง ในวัน นัดหมายเข้ารับการตรวจของคลินิก
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โรคเบาหวานแผนกผู้ป่ วยนอก ซึ่ง จัด คลินิก สัปดาห์ละ 2
ครั ง้ ในวั น พฤหั ส บดี แ ละวั น ศุ ก ร์ เมื่ อ ถึ ง วั น นั ด หมาย
เจ้าหน้ าที่ประจาคลินิกติดสัญลักษณ์ ท่สี มุดประจาตัวของ
ผูป้ ่ วยทีม่ รี ายชื่อในทะเบียน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั แนะนาตัวเอง ขอ
ความยิน ยอมเข้า ร่ ว มการวิจ ัย ชี้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ การ
พิทกั ษ์สทิ ธิในการเข้าร่วมโครงการ และอธิบายวิธกี ารตอบ
แบบสอบถาม ผู้วิจ ัย ให้ตัว อย่ า งตอบแบบสอบถามด้ว ย
ตนเองขณะรอพบแพทย์หลังเจาะน้ าตาลในเลือด ผู้วจิ ยั ได้
จัด ห้อ งบริเ วณใกล้ห้อ งตรวจเพื่อ ความสะดวก การตอบ
แบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อคน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ จ ั ย ใช้ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั น้ ตอน
(stepwise multiple regression) เพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั IIB ที่ระดับความเชื่อมันที
่ ่ร้อยละ 95 ตัว
แปรต้นคือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ ค่าดัชนีมวลกาย โรคร่วม
ภาวะซึม เศร้า ระดับ น้ า ตาลในเลือ ด ปั จ จัย ด้า นยารัก ษา
โรคเบาหวาน ได้แก่ ยาเม็ดลดระดับน้าตาลทีใ่ ช้ร่วม ชนิดยา
ฉีดอินซูลนิ ระยะเวลาการใช้ยาฉีดอินซูลนิ อาการข้างเคียง
จากการฉีดยาอินซูลนิ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการใช้
ยาฉีดอินซูลนิ และการได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง
ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง ร้อ ยละ 61.7 มี
อายุระหว่าง 50 – 59 ปี ร้อยละ 36.8 อายุเฉลี่ย 58.97 ปี
อายุสูงสุด 89 ปี และต่ าสุด 30 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ
73.9 จบชัน้ ประถมศึกษาร้อยละ 75.4 อาชีพเกษตรกรรม
ร้ อ ยละ 34.1 รายได้ ต่ า กว่ า 3,000 บาท ร้ อ ยละ 65.9
ค่ า เฉลี่ย ของรายได้คือ 3,764.05 บาท ดัช นี ม วลกายอยู่
ในช่วง 25.0 – 29.9 กก./ม.2 ร้อยละ 37.9 โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่
ที่ 24.93 กก./ม.2 ตัวอย่างมีโรคร่วมจานวน 2 โรค ร้อยละ
43.2 เป็ นโรคไขมัน ในเลือ ดสู ง ร้ อ ยละ 41.5 ไม่ มีภ าวะ
ซึมเศร้า ร้อยละ 93.9 คะแนนภาวะซึมเศร้า (CES-D) เฉลีย่
คือ 6.43 คะแนน SD= 5.82 ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดอยู่ใ น
เกณฑ์สูงคือมากกว่า 183 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร (มก./ดล.)
ร้อยละ 31.4 ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลของตัวอย่างคือ 163.76
มก./ดล. SD= 58.65

ข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวาน
ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ช้ย าเม็ด ลดระดับ น้ า ตาลใน
เลือดร่วมด้วย ซึง่ ร้อยละ 54.5 ใช้ยาเม็ดลดระดับน้ าตาลใน
เลือด 2 ตัวคือ metformin และ glipizide สาหรับชนิดยาฉีด
อินซูลนิ ร้อยละ 76.9 ใช้ premixed insulin ระยะเวลาทีใ่ ช้
ยานาน 1 ถึง 3 ปี ร้อยละ 53.4 ค่าเฉลี่ยในการใช้ยาฉีดคือ
2.97 ปี SD= 2.95 ระยะเวลาการฉี ด นานที่สุ ด คือ 11 ปี
ตัว อย่ า งรายงานว่ า ไม่ พ บอาการข้า งเคียงจากการฉีดยา

อินซูลนิ ร้อยละ 68.9 ทัง้ นี้ผทู้ พ่ี บอาการข้างเคียงพบจานวน
1 อาการมี ร้อ ยละ 24.3 โดยพบรอยช้ า บริเ วณที่ฉี ดมาก
ที่สุด คือ ร้อ ยละ 36.2 ของอาการข้า งเคีย งที่พบทัง้ หมด
(ตารางที่ 1)
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนต่อการใช้ยาฉี ดอิ นซูลิน
ในภาพรวม ตัวอย่างรับรู้สมรรถนะแห่งตนอยู่ใน
เกณฑ์ระดับปานกลางค่อนข้างสูง (คะแนนเฉลีย่ 3.81±0.46

ตารางที่ 1. จานวนและร้อยละของตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลด้านยา (n= 264)
ข้อมูลด้านยา
จานวน
ยาเม็ดลดระดับน้าตาลทีใ่ ช้ร่วม
ไม่ได้ใช้
45
glipizide
40
metformin
35
glipizide และ metformin
144
ชนิดยาฉีดอินซูลนิ
NPH insulin
61
premixed insulin
203
ระยะเวลาในการฉีด (นับปี เต็ม) (เฉลีย่ 2.97, SD = 2.95, พิสยั 0-11)
< 1 ปี
47
1 – 3 ปี
141
4 – 6 ปี
42
7 – 9 ปี
16
18
≥ 10 ปี
จานวนอาการข้างเคียงจากการฉีดอินซูลนิ (เฉลีย่ 0.40, SD = 0.67, พิสยั 0-3)
ไม่พบอาการข้างเคียง
182
1 อาการ
64
2 อาการ
13
3 อาการ
5
อาการข้างเคียงจากการฉีดอินซูลนิ ทีพ่ บ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกิดรอยช้าบริเวณทีฉ่ ีด
38
ภาวะน้าตาลในเลือดต่า
26
รูส้ กึ เจ็บปวดบริเวณทีฉ่ ีด
24
เกิดก้อนนูน หรือแข็งบริเวณทีฉ่ ีด
12
น้าหนักเพิม่ ขึน้
2
เลือดออกบริเวณทีฉ่ ีด
2
เกิดผื่นบริเวณทีฉ่ ีด
1

ร้อยละ
17.0
15.2
13.3
54.5
23.1
76.9
17.8
53.4
15.9
6.1
6.8
68.9
24.3
4.9
1.9
36.2
24.8
22.8
11.4
1.9
1.9
1.0
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จากคะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า คาถามที่มี
คะแนนเฉลีย่ สูงสุด คือ “ท่านสามารถฉีดอินซูลนิ ขณะอยู่ต่อ
หน้าสมาชิกในครอบครัว ” (คะแนนเฉลี่ย 4.08 จากคะแนน
เต็ม 5) รองลงมาคือ “ท่านสามารถฉีดอินซูลนิ ตามทีแ่ พทย์
แนะนา แม้ว่าบุคคลใกล้ชดิ ได้แก่ พ่อแม่ ญาติ พีน่ ้อง สามี
หรือ ภรรยาจะบอกว่ า การฉี ด อิน ซู ลิน ไม่ ดีส าหรับ ท่ า น”
(คะแนนเฉลี่ย 3.98) สาหรับข้อที่มคี ะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สุด
คือ “ท่านสามารถฉีดอินซูลนิ ขณะมีอาการเจ็บป่ วยอื่น เช่น
ไข้สงู ท้องเสีย ร่วมด้วย” (คะแนนเฉลีย่ 3.50) รองลงมาคือ ”
ท่านสามารถฉีดอินซูลนิ เมื่ออยู่ระหว่างการเดินทาง เช่น ไป
ทางานหรือไปท่องเทีย่ ว” (คะแนนเฉลีย่ 3.62)

ข้อมูลพฤติ กรรมการใช้ยาฉี ดอิ นซูลิน
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี IIB ในระดับปานกลาง
ถึงมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.56 SD=0.52 จากคะแนนเต็ม 5)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า คาถามที่มีคะแนนเฉลี่ย สูง สุด
คือ ”ท่านเคยยืมยาฉีดอินซูลนิ จากเพื่อนบ้าน ญาติ พี่น้อง”
(คะแนนเฉลี่ย 4.33) รองลงมาคือ ”ท่านเคยมาพบแพทย์
ก่ อ นวัน นั ด เนื่ อ งจากยาฉี ด อิน ซู ลิน หมด” (คะแนนเฉลี่ย
4.31) ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ต่ าสุดได้แก่ ”ท่านสอบถามแพทย์
ถึง ผลข้า งเคีย งของยาด้ว ยตนเอง” (คะแนนเฉลี่ย 1.44)
และ ”ท่ า นสอบถามแพทย์ ถึ ง ผลการรัก ษาด้ ว ยยาด้ ว ย
ตนเอง” (คะแนนเฉลีย่ 1.55)

การได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคมของผูป้ ่ วย T2DM
ในภาพรวม ตัวอย่างได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (คะแนนเฉลีย่ 3.51 SD=0.55
จากคะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อคาถามทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ สูงสุดคือ ”ท่านได้รบั ความรักความห่วงใยจาก
พ่อแม่ ญาติ พีน่ ้อง สามีหรือภรรยาอย่างสม่าเสมอ” (คะแนน
เฉลี่ย 4.74 จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมา คือ ”ท่านได้ร ับ
คาแนะนาจากแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทีมสุขภาพใน
การดูแ ลสุข ภาพโรคเบาหวานเรื่องการใช้ยาฉีด อินซูลิน ”
(คะแนนเฉลี่ย 4.65) สาหรับข้อที่มคี ะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สุด
ได้แก่ คาถามที่ว่า ”ท่านได้รบั สิง่ ของหรืออุปกรณ์ควบคุม
เบาหวาน เช่น อุปกรณ์เจาะระดับน้าตาลในเลือดด้วยตนเอง
เข็มฉีดอินซูลนิ จากพ่อแม่ ญาติ พี่น้อง สามี หรือภรรยา”
(คะแนนเฉลีย่ 1.50) ตามด้วยคาถาม ”ท่านยอมรับฟั งความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการใช้ยาฉีดอินซูลนิ อย่าง
ถูกวิธี จากพ่อแม่ ญาติ พี่น้อง สามีหรือภรรยา” (คะแนน
เฉลีย่ 2.14)

ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั IIB ในผูป้ ่ วย T2DM
จากตารางที่ 2 ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั IIB ของผูป้ ่ วย
T2DM ในโรงพยาบาลลอง เรียงตามลาดับความสามารถใน
การอธิบ ายความแปรปรวนของ IIB จากมากไปหาน้ อ ย
สังเกตได้จากค่าสัมบูรณ์ของสัมประสิทธิถดถอยมาตรฐาน
์
(beta) ดังแสดงในตารางที่ 2 ตัวแปรทีถ่ ูกคัดเลือกเข้าไปใน
การวิเคราะห์ขนั ้ ตอนที่ 1 คือระดับน้ าตาลในเลือ ด โดยมี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบต่ อ IIB และสามารถอธิบ ายความ
แปรปรวนได้ ร้ อ ยละ 56.9 (adjusted R square) ระดั บ
น้าตาลในเลือดเพิม่ ขึน้ 1 มก./ดล. สัมพันธ์กบั คะแนน IIB ที่
ลดลง 0.062 คะแนน ตัว แปรที่ถู ก คัด เลือ กเข้า ไปในการ
วิเคราะห์ขนั ้ ตอนที่ 2 คือ การได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคม
โดยมีผลบวกต่อ IIB และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้
เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 9.80 เป็ นร้ อ ยละ 66.60 การได้ ร ับ แรง
สนับสนุนทางสังคมเพิม่ ขึน้ 1 คะแนนสัมพันธ์กบั คะแนน IIB
ทีเ่ พิม่ ขึน้ 0.303 คะแนน ตัวแปรทีถ่ ูกคัดเลือกเข้าไปในการ
วิเคราะห์ขนั ้ ตอนที่ 3 คือ การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนต่อการ

ตารางที่ 2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอนระหว่างตัวแปรพยากรณ์ กบั พฤติกรรมการใช้ยาฉีดอินซูลินของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 (n = 264)
ตัวแปรพยากรณ์
adjust R2 R2 change Beta
b
t
P
ระดับน้าตาลในเลือด
0.569
0.571
-0.588 -0.062 -14.34 <0.001
การได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
0.666
0.098
0.270 0.303
5.73 <0.001
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนต่อการใช้ยาฉีดอินซูลนิ
0.674
0.009
0.129 0.175
2.64
0.009
เพศชาย
0.678
0.006
0.076 0.970
2.16
0.032
หมายเหตุ: จุดตัดแกน = 35.17, R2 = 0.683, Adjusted R2 = 0.678, F = 139.70, df= 4, 259, P<0.001

351

ใช้ย าฉี ด อิน ซู ลิน ซึ่ง สามารถอธิบ ายความแปรปรวนได้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 เป็ นร้อยละ 67.4 การรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนที่เ พิ่ม ขึ้น 1 คะแนนสัม พัน ธ์ก ับ IIB ที่เ พิ่ม ขึ้น 0.175
คะแนน ตัวแปรทีถ่ ูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเ คราะห์ขนั ้ ตอน
ที่ 4 คือ เพศชาย ซึ่ง สามารถอธิบ ายความแปรปรวนได้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6 เป็ นร้อยละ 67.8 เพศชายมีคะแนน IIB
มากกว่าเพศหญิง 0.970 คะแนน ตัวแปรทัง้ 4 ตัวสามารถ
ร่ ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของ IIB ได้ร้อ ยละ 67.8
ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มผี ลต่อ IIB ของผูป้ ่ วย (ตารางที่ 2)
สมการพยากรณ์ IIB ของผู้ ป่ วย T2DM ในรู ป
คะแนนดิบ คือ IIB = 35.178 - 0.062 (ระดับ น้ า ตาลใน
เลือด) + 0.303 (การได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม) + 0.175
(การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนต่อการใช้ยาฉีดอินซูลนิ ) + 0.970
(เพศ โดยเพศชายเท่ากับ 1 และเพศหญิง =0)

การอภิ ปรายผล
พฤติ กรรมการใช้ ยาฉี ดอิ นซูลิน: ผู้ป่วย T2DM
ในอาเภอลอง จังหวัดแพร่ มี IIB ในระดับปานกลางถึงมาก
(คะแนนเฉลีย่ 3.56 SD=0.52 จากคะแนนเต็ม 5) พฤติกรรม
ทีม่ กี ารปฏิบตั สิ งู สุดคือ การทีผ่ ปู้ ่ วยไม่ยมื ยาฉีดอินซูลนิ จาก
เพื่อนบ้าน ญาติ พีน่ ้อง และการไม่มาพบแพทย์ก่อนวันนัด
เนื่องจากยาฉีดอินซูลินหมด ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ได้รบั ยาฉีดอินซูลิน ที่เพียงพอต่ อความต้อ งการ
และฉีดอินซูลนิ ในขนาดทีเ่ ป็ นไปตามคาสังแพทย์
่
จึงทาให้
ไม่มคี วามจาเป็ นต้องยืมยาฉีดอินซูลิน และสามารถมารับ
การรักษาตามเวลานัดหมายได้ ส่วน IIB ที่มคี ะแนนต่ าสุด
ได้แก่ การสอบถามแพทย์ถึงผลข้างเคียงของยาและการ
สอบถามแพทย์ถงึ ผลการรักษาด้วยยาด้วยตนเอง ทัง้ นี้อาจ
เป็ นเพราะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแพทย์ ก ับ ผู้ ป่ วยของ
โรงพยาบาลลองยังเป็ นไปในรูปแบบการบัญชาการหรือการ
ใช้อ านาจ ซึ่ง เป็ น ความสัม พัน ธ์ในรูป แบบเก่า ของบริ บท
สัง คมไทย จึ ง ท าให้ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การสื่ อ สาร (24)
สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาที่ พ บว่ า ผู้ ป่ วย T2DM มี ก าร
รับประทานยาและฉีดอินซูลนิ ตรงตามเวลา (15) การศึกษา
ในอดีตพบว่า ผูป้ ่ วย T2DM มีพฤติกรรมการควบคุมน้ าตาล
ในเลือดด้านการใช้ยาอยู่ในระดับปานกลาง (25)
ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั IIB
1) ระดับน้ าตาลในเลือด: การศึกษาพบว่า ระดับ
น้ าตาลในเลือดของตัวอย่างมีความสัมพันธ์กบั IIB โดยเมื่อ

ระดับน้ าตาลลดลง จะสัมพันธ์กบั IIB ที่ดขี น้ึ ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะเมื่อระดับน้ าตาลในเลือดลดลงทาให้ผปู้ ่ วยเชื่อมันใน
่
ประสิทธิภาพในการรักษาด้วยยา จึงทาให้มกี ารปรับเปลีย่ น
IIB ทีด่ ขี น้ึ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีพ่ บว่าน้ าตาลสะสมใน
เลือ ดมีค วามสัม พัน ธ์ท างลบกับ พฤติก รรมการส่ ง เสริม
สุขภาพของผูป้ ่ วย T2DM (15) และพฤติกรรมการใช้ยาลด
ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดชนิ ด รับ ประทานมีค วามสัม พันธ์กบั
ระดับ น้ า ตาลดสะสมในเลือ ดของข้าราชการตารวจที่เป็ น
T2DM ทีไ่ ม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ (26)
2) การได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคม: การศึกษา
พบว่า การได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคมของผู้ป่วย T2DM
ส่งผลทางบวกต่อ IIB โดยเมื่อได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคม
เพิม่ ขึน้ เช่น การได้รบั ความรักความห่วงใยจากพ่อแม่ ญาติ
พี่น้อง สามีภรรยา การได้รบั คาแนะนาเรื่อ งการใช้ย าฉี ด
อินซูลินจากบุคลากรทีมสุขภาพจะทาให้มี IIB ที่ดีเพิ่มขึน้
ด้วย ทัง้ นี้อธิบายได้ว่าเมื่อผูป้ ่ วย T2DM ได้รบั แรงสนับสนุ น
ทางสังคมจะทาให้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองรวมถึง
การใช้ยาฉีดอินซูลนิ ดีขน้ึ ในการศึกษานี้ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีส ถานภาพสมรสคู่ แ ละอาศัย อยู่ ก ับ สามีห รือ ภรรยา จึง
ได้ ร ับ ความรัก ความห่ ว งใยจากสามี ห รื อ ภรรยาอย่ า ง
สม่าเสมอ ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีแรงสนับสนุ นทางสังคมที่
กล่าวว่า ปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้ป่วยมีการดูแลสุขภาพตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและคงไว้ซ่ึง สุข ภาพ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การ
ศึก ษาที่พ บว่ า การได้ร ับ แรงสนั บ สนุ น ทางสัง คมมีค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
T2DM ที่ร ัก ษาด้ว ยการฉี ด อิน ซูลิน ร่ วมกับยารับ ประทาน
(15) นอกจากนี้ยงั พบว่าแหล่งสนับสนุ นทางสังคมยังเป็ น
เงื่ อ นไขส าคัญ ในการเปลี่ ย นผ่ า นจากการใช้ ย า รั ก ษา
เบาหวานชนิดรับประทานเป็ นยาฉีดอินซูลนิ ตามทฤษฎีการ
เปลี่ยนผ่าน (27) ผู้สูงอายุ โรค T2DM มีคะแนนการได้รบั
แรงสนับสนุ นทางสังคมอยู่ในระดับปานกลางและการได้รบั
แรงสนับสนุ นทางสังคมสามารถร่วมทานายพฤติกรรมการ
รับ ประทานยาอย่ า งถู ก ต้ อ งสม่ า เสมอของผู้สู ง อายุ โ รค
T2DM ได้ (18)
3) การรับ รู้สมรรถนะแห่ ง ตน: การศึก ษาพบว่ า
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนของผูป้ ่ วย T2DM มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกกั บ IIB ทั ้ง นี้ อ ธิ บ ายได้ ว่ า เมื่ อ บุ ค คลตั ด สิ น
ความสามารถของตนว่าสามารถใช้ยาฉีดอินซูลนิ ได้แล้วจะ
ปฏิ บ ัติ IIB ได้ ดี ข้ึน ด้ ว ย ซึ่ ง เป็ นไปตามทฤษฎี ก ารรับ รู้
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สมรรถนะแห่งตนของแบนดูรา (28) ซึง่ กล่าวว่า การทีบ่ ุคคล
จะปฏิบตั ิพฤติกรรมใดขึน้ อยู่กบั การรับ รู้สมรรถนะแห่งตน
หรือ ความเชื่อ มัน่ ในความสามารถของตน ซึ่ง ท าให้เ กิด
ความพยายามทีจ่ ะกระทาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทค่ี าดหวัง และ
สอดคล้องกับการศึกษาในผู้ป่วยสูงอายุโรค T2DM (18) ที่
พบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสามารถทานายพฤติกรรม
การรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่าเสมอของผูป้ ่ วย
4) เพศ: จากการศึกษาพบว่าเพศชายมี IIB ดีกว่า
เพศหญิง ทัง้ นี้อาจเกิดจากเพศสภาพเป็ นปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดูแลตัวเองรวมถึงการการดูแลตัวเองด้านการใช้ยา
สอดคล้องกับการศึกษาแบบภาคตัดขวางในผูป้ ่ วยเบาหวาน
ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในงานสัม มนาที่ จ ัด ขึ้น ส าหรับ ผู้ ป่ วย
เบาหวานจากรัฐต่ า ง ๆ ของสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษา
พบว่าเพศหญิงมีความไม่เต็มในการฉีดอินซูลนิ มากกว่าเพศ
ชาย (11)

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ตัวอย่างมี IIB ในระดับปานกลางถึงมาก ปั จจัยที่
สัม พัน ธ์ก ับ IIB คือ ระดับ น้ า ตาลในเลือ ด การได้ร ับ แรง
สนับ สนุ น ทางสัง คมของผู้ป่ วย T2DM การรับ รู้สมรรถนะ
แห่งตนต่อการใช้ยาฉีดอินซูลนิ และเพศชาย ปั จจัยเหล่านี้
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ IIB ของผูป้ ่ วย
T2DM ได้รอ้ ยละ 67.8 ระดับน้าตาลในเลือดสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของ IIB ได้มากทีส่ ุด รองลงมาคือการได้รบั
แรงสนับสนุ นทางสังคม การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน และเพศ
ชายตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ผู้ป่วย T2DM มี IIB ที่ดขี น้ึ บุคคลากรควร
ส่ง เสริม ให้ผู้ป่วยได้รบั แรงสนับ สนุ น ทางสังคมผ่ านทางคู่
สมรส ญาติ พ่ีน้ อ ง หรือ เจ้ า หน้ า ที่ส าธารณสุ ข และควร
ส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยกลุ่มนี้เกิดการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนต่อ IIB
ทีด่ ขี น้ึ โดยเฉพาะการฉีดอินซูลนิ ขณะทีม่ อี าการป่ วยอื่นร่วม
ด้วยและเมื่ออยู่ระหว่างการเดินทาง เนื่องจากผลการวิจยั
พบว่ า การได้ ร ับ แรงสนั บ สนุ น ทางสัง คมและการรับ รู้
สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ IIB ในผู้ป่วย
T2DM นอกจากนี้เภสัชกรและทีมคลินิก โรคเบาหวานควร
ติดตาม IIB อย่างใกล้ชดิ ในผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับน้าตาลในเลือดสูง
และผูป้ ่ วยเพศหญิง เนื่องจากปั จจัยดังกล่าวส่งผลทางลบต่อ
IIB
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การท าวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไปควรมีก ารศึ ก ษาแบบกึ่ ง
ทดลองโดยใช้ท ฤษฎีก ารรับ รู้ส มรรถนะแห่ ง ตนและการ
ได้ร ับ แรงสนั บ สนุ น ทางสัง คม มาพัฒ นาเป็ น กิจ กรรมที่
ส่ ง เสริม IIB ของผู้ป่ วย T2DM ที่ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
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