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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปวยเบาหวานตอการ
ใชบริการในหนวยบริการสุขภาพที่ผูปวยไปทําการรักษา (2) ศึกษาภาวะสุขภาพของผูปวยเบาหวาน (3) ศึกษาระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และ (4) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกั บพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน กลุมตัวอยางผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 60 คนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลแหงหนึ่งในจังหวัดสุรินทร ถูกเลือกเขารวมการวิจัยโดยการสุมอยางงาย เก็บขอมูลระหวางระหวาง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณอยางมีโครงสราง
ผลการศึกษา พบวา
1. ความพึงพอใจของผูปวยเบาหวานตอการใชบริการในหนวยบริการสุขภาพที่ผูปวยไปทําการรักษา พบวา สวน
ใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก รอยละ 70 รองลงมาคือระดับปานกลาง รอยละ 30
2. ภาวะสุขภาพของผูปวยเบาหวาน พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมไมดื่มสุราและไมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 55 และ
รอยละ 90 ตามลําดับ ดัชนีมวลกายอยูในชวงปกติ รอยละ 35.7 มีระดับความดันโลหิต sysytolic นอยกวา 140 mmHg
รอยละ 79.9 มีระดับ HbA1C ≥7 % รอยละ 62.9 มีระดับคอเลสเตอรอล < 200 mg/dl รอยละ 71.4 และพบวามีโรค
รวมที่พบมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 81.7
3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 66.7 รองลงมาคือระดับมาก รอยละ 33.3
4. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน พบวา ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรม
ดานการออกกําลังกาย ไดแก รอบเอว (r=.314, p=.014) ระดับความดันซิสโตลิค (r=.260, p=.045) และความพึงพอใจ
ดานความรวดเร็วในการบริการ (r=.294, p=.023) และปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมดานการผอนคลายความเครียด ไดแก
ความพึงพอใจดานอุปกรณในการใหบริการ (r=-.282, p=.029)
ขอเสนอแนะ ควรมีการออกแบบรูปแบบการออกกําลังกายที่ชวยลดรอบเอวและลดระดับความดันโลหิต รวมไป
ถึงการสนับสนุนอุปกรณในการออกกําลังกายและเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการรวมดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดพฤติกรรมทาง
สุขภาพที่เหมาะสมตอไป
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Factors Related to Self-Care Behavior of Diabetic Type II in Community
Supanat Poonkla, M.P.A.
Sooksin Aga, M.S.N.
Abstract
This descriptive research aimed to study (1) patients satisfaction toward services at
healthcare unit services, (2) patients health status, (3) self-care behaviors, and (4) factors
associated to self-care behaviors of people with type II diabetic mellitus. Simple random
sampling were used to recruit 60 participants with type II diabetic mellitus whom received
health care services from one health promotion hospital. Data were collected during January
2017 to December 2017 by interviewing with a structural questionnaire.
Results showed
1. 70% of participants were at the high level of satisfaction toward the services at a
healthcare unit and 30% stated at moderate level.
2. Regarding to the health status, 55% did not have alcohol consumption and 90% were
not into smoking. Moreover, 35.7% have body mass index at normal level, 79.9% had systolic
blood pressure less than 140 mmHg, 62.9% had HBA1C ≥7%, and 71.4% had cholesterol less
than 200 mg/dl. Hypertension was the most none communicable disease found among this
group (81.7%).
3. 66.7% of participants stated moderate level of self-care behaviors whereas 33.3%
stated high level.
4. Factors associated to self-care behaviors of people with type II diabetic mellitus were
waist to hip ratio (r = .314, p = .014), systolic blood pressure (r = .260, p = .045), satisfaction
toward on the service times (r = .294, p = .023). Factor associated with exercise behavior was
satisfaction toward health care devices (r = -.282, p = .029).
The suggestions are that exercise intervention promoting among this group should be
included exercise methods that aim for reducing waist to hip ratio and reducing hypertension.
Moreover, health care agencies should be provided appropriate exercise devices and shorten
the time when stakeholders submit health requests.
Keywords : Diabetic Mellitus, Self-Care Behavior, Community
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บทนํา
เบาหวานเปนปญหาของประชากรทั่วโลกที่มีแนวโน มจะเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนทําใหเกิดการเสียชีวิตใน
อัตราที่คอนขางสูง องคการอนามัยโลก (World Health Organization) (2016) สะทอนวา ประชากรทั่วโลก
เจ็บ ป ว ยดว ยโรคเบาหวานถึง 415 ล านคน และคาดการณวาในป 2040 จะมีประชาชนทั่ว โลกเจ็บปว ยดว ย
โรคเบาหวานถึง 642 ลานคน สํ านั กโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข (2560) รายงานวา
ประเทศไทยมีความซุกโรคเบาหวานรอยละ 8.9 ในขณะที่อัตราตายจากโรคเบาหวานพบในอัตราที่คอนขางสูง ในป
พ.ศ.2559 พบอัตราตาย 22.3 ตอแสนประชากร ทั้งนี้ในเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 ซึ่งเปนเขตสุขภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พบวามีการเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานสูงกวาพื้นที่อื่นๆ
ผูปวยโรคเบาหวานในประเทศไทยไดรับการรักษาและควบคุมระดับน้ําตาลโดยไดรับยาลดระดับน้ําตาลใน
เลือดและหรืออินซูลิน รวมทั้งการใหความรูในการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายเพื่อควบคุมการกําเริบของ
โรค (ระดับน้ําตาลในเลือดสูง) มีผูปวยรอยละ 23.7 เทานั้นที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี (สํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560) การที่ผูปวยไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในอยู
ในเกณฑที่เหมาะสมไดนั้น จะสงผลกระทบตอการทําหนาที่ของอวัยวะตางๆ จนกลายเปนภาวะแทรกซอน เชน
การเกิดไตเสื่อมจากเบาหวาน (Diabetic nephropathy) ตาบอด/เปนตอจากเบาหวาน (Diabetic retinopathy)
อาการมึนชาปลายมือปลายเทาจากเบาหวาน (Diabetic neuropathy) มีความดันโลหิตสูงและเปนอัมพฤกษ
อัมพาต และรวมถึงการเกิดอาการซึมเศราที่นําสูการเปนโรคซึมเศรา (ชลวิภา สุลักขณานุรักษ, วโรดม ใจสนุก และ
เบญจา มุกตพันธ, 2559) และมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี (จิณณพัต ธีรอภิศักดิ์กุล และพีรพนธ ลือบุญธวัชชัย, 2552;
อิศวร ดวงจินดา, 2558) ดังนั้น ผูปวยจึงตองมีการปฏิบัติตนโดยการดูแลตนเองอยางเครงครัด อยางไรก็ดี ถึงแมจะ
มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานและรวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของจํานวนมาก (สุนทรี
สุรัตน, กิตติ ศศิวิมลลักษณ, เกวลี เครือจักร และวิโรจน มงคลเทพ, 2559; วรรณรา ชื่นวัฒนา และณิชานาฏ สอน
ภักดี, 2557; กฤษณา คําลอยฟา, 2554; สุปรียา เสียงดัง, 2560; ลักษณา พงษภุมมา และศุภรา หิมานันโต,
2560; อนงค หาญสกุล และธวัชชัย ทองนํา, 2555) แตการศึกษาเหลานั้นเปนการสะทอนภาพรวม ไมสอดรับกับ
บริบทพื้นที่นัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่เปนชุมชนของจังหวัดสุรินทร ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมและใน
เชิงชาติพันธุกับพื้นที่อื่น ที่อาจจะสงผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยได ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน ดังกลาว
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปวยเบาหวานตอการใชบริการในหนวยบริการสุขภาพที่ผูปวยไปทํา
การรักษา
2. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
3. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในพื้นที่ที่เปนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหง
หนึ่งในจังหวัดสุรินทร โดยพื้นที่แหงนี้เปนพื้นที่ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกตางจากพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ไดแก
มีวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตแบบไทยเชื้อสายเขมร เปนตน
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษา (1) ระดับความพึงพอใจของ
ผูปว ยเบาหวานตอการใชบ ริ การในหนว ยบริการสุ ขภาพที่ผู ป ว ยไปทําการรั กษา (2) ภาวะสุ ขภาพของผู ป ว ย
เบาหวาน (3) ศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และ (4) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยบางประการกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร (Population) คือผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัย อยูในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลแหงหนึ่ง จํานวน 288 คน
กลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ไดจากการคํานวณโดยใชสูตร คํานวณคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลสหสัมพันธจาก
สูตร Cohen (1977) ดังนี้
= 6Ni r i / 6Ni
= (223x0.321) / (223) = 0.3
ทั้งนี้ผูวิจัยกําหนดอํานาจการทดสอบ (Power of test) เทากับ 0.8 และขนาดอิทธิพล (Effect size)
เทากับ 0.3 ตามการศึกษาของบุปผาชาติ ทีงาม เยาวภา ติอัชสุวรรณ และชอทิพย บรมธนรัตน (2555) กลุ ม
ตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random sampling) โดยการจับสลาก โดยมีเกณฑคัดเขาคือ ตอง
เปนผูที่มีสติสัมปชัญญะดี สื่อสารดวยภาษาไทยได ไมมีปญหาการพูด การฟง ในขณะที่ผูปวยที่ไมไดอยูอาศัยใน
พื้นที่ในชวงเวลาที่เก็บรวบรวมข อมูล (ไปทํางานนอกพื้นที่) เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะถูกคัดออกจาก
การศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยดัดแปลงจาก
วงเดือน ฦาชา และคณะ (2554) และสุปราณี เฟองฟุง และคณะ (2558) ผูวิจัยนําแบบสอบถามนี้ไปตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และหาคาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแอลฟาครอนบาค ประกอบดวย 4 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพปจจุบัน สถานภาพ
สมรส รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่เจ็บปวย ระยะเวลาที่เขารับการรักษา วิธีการรักษา โรครวม การรักษาดวย
สมุนไพร การดื่มสุรา การสูบุหรี่
สวนที่ 2 ภาวะสุขภาพในปจจุบัน ไดแก น้ําหนัก สวนสูง รอบเอว ระดับความดันโลหิต ระดับน้ําตาลใน
เลือด ระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HBA1C) ระดับคอเลสเตอรอล
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจในบริการ ดัดแปลงจากแบบสอบถามความพึงพอใจของวงเดือน ฦาชา และคณะ
(2554) แบบสอบถามนี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาครอนบาคเทากับ .89 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในดานดานความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ ดานอัธยาศัยและความสนใจของเจาหนาที่ ดานสถานที่ เครื่องมือ
และอุปกรณ และดานคุณภาพของการบริการ มี 14 ขอคําถาม การตอบเปนแบบ Likert Scale 5 ระดับคือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ใหคะแนน 4, 3, 2, 1 และ 0 และมีการแบงระดับความพึงพอใจเปน 3
ระดับ หากคะแนนความพึงพอใจอยู ระหวาง 38-56 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในบริการในระดับมาก
คะแนนระหวาง 19–37 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในบริการในระดับปานกลาง และคะแนนระหวาง 0–18
คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในบริการในระดับนอย
สวนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ดัดแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูปวยเบาหวานของสุปราณี เฟองฟุง และคณะ (2558) แบบสอบถามนี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอล
ฟาครอนบาคเทากับ .73 ประกอบดวย พฤติกรรม 3 ดาน รวม 42 ขอ จําแนกเปน พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร 20 ข อ พฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กาย 10 ข อ และพฤติ ก รรมการจั ด การกั บ ความเครี ย ด 12 ข อ
แบบสอบถามเปนแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติเปนสวนใหญ ปฏิบัติเปนบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไมเคยปฏิบัติเลย ใหคะแนน 4, 3, 2, 1 และ 0 และมีการแบงระดับการปฏิบัติพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับมาก ไดคะแนนระหวาง 113-168 คะแนน ระดับปานกลาง ไดคะแนน
ระหวาง 57-112 คะแนน และระดับนอย ไดคะแนนระหวาง 0-56 คะแนน
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยคํานึงถึงหลักการของการวิจัยในมนุษยทั้งในดานความเทาเทียม/ความเสมอภาค ความเปนธรรม
หลักประโยชน ผูวิจัยคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับผูปวยและชุมชน ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางที่ยินยอมเปน
อาสาสมัครในการวิจัย โดยผู วิจัยไดใหขอมูลวา กลุมตัวอยางขอออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได ขอมูลถูกเก็บเปน
ความลับ กลุมตัวอยางจะไมถูกบันทึกชื่อ-นามสกุล ไมระบุสถานที่ที่ทําการวิจัย การเผยแพรดําเนินการนําเสนอผล
การศึกษาเปนภาพรวม
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อใชพื้นที่และเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยให อสม.นําทางไปพบผูปวยที่บานพรอมกับแนะนําใหผูวิจัยรูจักกับ ผูที่เขาเกณฑการคัดเลือกเขา
ศึกษาวิจัย
3. ผูวิจัยใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการวจิ ัยและขอคํายินยอมการเขารวมการวิจัยจากอาสาสมัครวิจัย
4. เมื่ออาสาสมัครวิจัยยินยอมเขารวมการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการใหผู ปวยตอบแบบสอบถามโดยผูวิจัยเปน
ผูอานคําถามใหกลุมตัวอยางทราบ และตอบเปนขอๆ จนหมด ใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 20 นาที
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะห โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบดวย
ความถี่ รอยละ พิสัย คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. วิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควร และสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
(Munro, 2001)
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
รายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

จํานวน

รอยละ

46
14

76.7
23.3

1
3
4
7
13
32

1.7
5.1
6.8
11.9
22.1
54.4

2
55
3

3.3
91.7
5

4
38
16
2

6.7
63.3
4.1
3.3

39
0
8
1
11
1

65
0
13.3
1.7
18.3
1.7

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ป)
35 – 40 ป
41 – 45 ป
46 – 50 ป
51 – 55 ป
56 – 60 ป
61 ปขึ้นไป
(Min = 38, Max = 80, Mean = 61.43 , SD = 9.29)
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษา
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย
หยาราง
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ
รับจาง
คาขาย
ไมไดประกอบอาชีพ
อื่นๆ
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
รายไดตอเดือน (บาท)
0 - 500
501 - 1,000
1,001 - 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 50,000
ระยะเวลาที่เจ็บปวย (ป)
0-1
1.1 - 2
2.1 - 3
3.1 - 4
4.1 - 5
5 ปขึ้นไป
ระยะเวลาที่รักษาที่ รพ.สต. (ป)
0-1
1.1 - 2
2.1 - 3
3.1 - 4
4.1 - 5
5 ปขึ้นไป
วิธีการรักษาในปจจุบัน
ยาเม็ด
ควบคุมอาหารและยาเม็ด
ควบคุมอาหาร ยาเม็ด ยาฉีด

จํานวน

รอยละ

8
20
1
23
6
2

13.3
33.3
1.7
38.3
10
3.3

5
6
8
6
6
29

8.5
10.2
13.6
10.2
10.2
49.3

5
6
8
6
6
29

8.5
10.2
13.6
10.2
10.2
49.3

19
40
1

31.7
66.7
1.7

2. ระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหนวยบริการสุขภาพ
จากการศึกษาความพึงพอใจในบริการของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก รอยละ 70 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 30 และไมพบกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจในบริการในระดับนอย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหนวยบริการสุขภาพ
ระดับความพึงพอใจ
มาก (38-56)
ปานกลาง (19-37)
นอย (0-18)

จํานวน
42
18
0

รอยละ
70
30
0

เมื่อวิเคราะหความพึงพอใจในบริการของกลุมตัวอยางออกเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็วเทากับ 11.18 (SD = 1.82) มีคาเฉลี่ยดานเจาหนาที่เทากับ 5.78 (SD =
1.15) มีคาเฉลี่ยดานอุปกรณเทากับ 5.80 (SD = 1.16) มีคาเฉลี่ยดานคุณภาพการบริการเทากับ 17.53 (SD =
3.55) และมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในบริการในภาพรวม เทากับ 40.30 (SD = 6.13) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในแตละดาน
ความพึงพอใจในบริการ
โดยรวม
ดานความสะดวกรวดเร็ว
ดานเจาหนาที่
ดานอุปกรณ
ดานคุณภาพการบริการ

คาต่ําสุด -คาสูงสุด
28-56
8-16
4-8
4-8
10-24

Mean
40.30
11.18
5.78
5.80
17.53

SD
6.13
1.82
1.15
1.16
3.55

3. ภาวะสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมไมดื่มสุราและไมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 55 และรอยละ 90 ตามลําดับ
และสวนใหญมีโรครวมดวย โดยโรครวมที่พบมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 81.7 รองลงมาคือโรคไขมัน
ในเสนเลือด รอยละ 66.7 โรคหลอดเลือดสมอง โรคเกาตและโรคธัยรอยด รอยละ 3.3 ตามลําดับ กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีดัชนีมวลกายอยูในชวงปกติ (25-29.9 kg/m2) รอยละ 35.7 รองลงคือมีดัชนีมวลกายในชวงอวนระดับ
1 (18.5-22.9 kg/m2) รอยละ 30.6 และนอยที่สุดคือมีดัชนีมวลกายอยูในชวงอวนระดับ 3 (> 30 kg/m2) รอยละ
1.7 (Min =13.95, Max=33.29, Mean = 23.68, SD = 3.96) กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญมีรอบเอวนอยกวา
หรือเทากับ 90 เซนติเมตร รอยละ 64.29 และเพศหญิงสวนใหญมีรอบเอวมากกวา 80 เซนติเมตร รอยละ 76.09
(Min =30.46, Max = 100, Mean =83.99, SD = 10.68) สําหรับความดันโลหิต สวนใหญมีความดันโลหิต
systolic นอยกวา 140 mmHg รอยละ 79.9 (Min = 90, Max = 151, Mean = 127.96, SD = 13.45) ความ
ดัน diastolic นอยกวา 90 mmHg รอยละ 83 (Min = 50, Max = 100, Mean = 89.60, SD = 8.99) มีระดับ
HbA1C ≥7% รอยละ 62.9 และมีระดับคอเลสเตอรอล < 200 mg/dl รอยละ 71.4 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง
ขอมูลภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง
การดื่มสุรา
ไมเคยดื่ม
เลิกดื่มแลว
ดื่ม
การสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
เลิกสูบแลว
สูบ
มีการเจ็บปวยดวยโรครวม
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเสนเลือดสูง
โรคหลอดเลือดสมอง
อัมพฤกษ/อัมพาต
เกาต
ธัยรอยด
BMI (kg/m2)
<18.5 (นอยกวาเกณฑมาตรฐาน)
18.5-22.9 (ปกติ)
23-24.9 (อวนระดับ1)
25-29.9 (อวนระดับ2)
> 30
(อวนระดับ3)
(Min =13.95, Max = 33.29, Mean = 23.68, SD = 3.96)
รอบเอว
เพศชาย ≤ 90 เซนติเมตร
เพศชาย > 90 เซนติเมตร
เพศหญิง ≤ 80 เซนติเมตร
เพศหญิง > 80 เซนติเมตร
(Min =30.46, Max = 100, Mean =83.99, SD = 10.68)
ความดันโลหิต systolic (mmHg)
< 140
≥ 140
(Min = 90, Max = 151, Mean = 127.96, SD = 13.45)

จํานวน

รอยละ

33
15
12

55
25
20

54
4
2

90
6.7
3.3

49
40
2
1
2
2

81.7
66.7
3.3
1.7
3.3
3.3

7
18
13
21
1

11.9
30.6
22.1
35.7
1.7

9
5
11
35

64.29
35.71
23.91
76.09

47
13

79.9
22.1
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ขอมูลภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง
ความดันโลหิต diastolic (mmHg)
< 90
≥ 90
(Min = 50, Max = 100, Mean = 89.60, SD = 8.99)
ระดับ HbA1C
<7%
≥7%
(Min = 5, Max = 19.1, Mean = 7.42, SD = 2.05)
ระดับคอเลสเตอรอล
< 200 mg/dl
≥ 200 mg/dl
(Min = 124, Max =283, Mean = 184.40, SD = 34.91)

จํานวน

รอยละ

50
10

83
17

23
37

39.1
62.9

42
18

71.4
30.6

4. ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพอยูในระดับปานกลาง รอยละ 66.7 รองลงมาคือ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับมาก รอยละ
33.3 และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับนอย รอยละ 0 คะแนนรวมต่ําสุด 84 คะแนน คะแนนสูงที่สุด 134
คะแนน คาเฉลี่ย 107.65 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.80 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
มาก (113-168)
ปานกลาง (57-112)
นอย (0-56)

จํานวน
40
20
0

รอยละ
66.7
33.3
0

เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ มตัวอยางออกเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการรับประทานอาหารเทากับ 57.28 (SD = 4.95) มีคาเฉลี่ยดานการออกกําลัง
กายเทากับ 26.58 (SD = 6.08) มีคาเฉลี่ยดานการผอนคลายความเครียดเทากับ 23.78 (SD = 5.98) และมี
คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาพรวม เทากับ 107.65 (SD = 11.80) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลตนเองแตละดาน
พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดยรวม
ดานการรับประทานอาหาร
ดานการออกกําลังกาย
ดานการผอนคลายความเครียด

คาต่ําสุด -คาสูงสุด
84-134
42-66
12-40
12-36

Mean
107.65
57.28
26.58
23.78
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11.80
4.95
6.08
5.98
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5. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ปจจัยดานอายุ (r = .006, p =
.963) ระยะเวลาที่เจ็บปวย (r = -.143, p = .275) ดัชนีมวลกาย (r = .140, p = .287) รอบเอว (r = .244, p =
.061) ระดับความดันโลหิตซิโตลิค (r = .099, p = .453) ระดับความดันโลหิตไดแอสลิก (r = -.126, p = .337)
ระดับ HbA1C (r = -.047, p = .720) ระดับคอเลสเตอรอล (r = -.075, p = .570) ความพึงพอใจในบริการ
ภาพรวม (r = .075, p = .568) ความพึงพอใจในดานความรวดเร็ว (r = .141, p = .282) ความพึงพอใจในดาน
อุปกรณ (r = .011, p = .936) ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ (r = -.024, p = .857) และความพึงพอใจในดาน
คุณภาพการบริการ (r = .068, p = .604) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ในชุมชน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน
ตัวแปร
อายุ
ระยะเวลาที่เจ็บปวย
ดัชนีมวลกาย
รอบเอว
ระดับความดันโลหิตซิโตลิค
ระดับความดันโลหิตไดแอสลิก
ระดับ HbA1C
ระดับคอเลสเตอรอล
ปจจัยดานความพึงพอใจในบริการ
ความพึงพอใจในบริการภาพรวม
ความพึงพอใจในดานความรวดเร็ว
ความพึงพอใจในดานอุปกรณ
ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่
ความพึงพอใจในดานคุณภาพการบริการ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
คาความสัมพันธ
p-value
.006
.963
-.143
.275
.140
.287
.244
.061
.099
.453
-.126
.337
-.047
.720
-.075
.570
.075
.141
.011
-.024
.068

.568
.282
.936
.857
.604

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจั ยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลัง
กาย ไดแก รอบเอว (r = .314, p = .014) ระดับความดันซิสโตลิค (r = .260, p = .045) และความพึงพอใจดาน
ความรวดเร็วในการบริการ (r = .294, p = .023) และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการ
ผอนคลายความเครียด ไดแก ความพึงพอใจดานอุปกรณในการใหบริการ (r = -.282, p = .029) ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใชสถิติ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
คาความสัมพันธ
p-value

ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย
รอบเอว
ระดับความดันซิสโตลิค
ความพึงพอใจดานความรวดเร็ว
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย
ความพึงพอใจดานอุปกรณ

.314
.260
.294

.014
.045
.023

-.282

.029

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควส พบวาปจจัยดานเพศ (F2= 2.283, p = .195)
ระดับการศึกษา (F2= 1.034, p = .548) รายไดตอเดือน (F2= 0.534, p = .586) พฤติกรรมการดื่มสุรา (F2=
1.212, p = .409) และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (F2= .833, p = .390) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ดังตาราง 9
ตาราง 9 ความสัมพันธระหวางปจจัยระดับบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน
ชุมชน โดยใชสถิติไคสแควร
ปจจัย
เพศ**
หญิง
ชาย
ระดับการศึกษา**
ไมไดเรียน
เรียน
รายไดตอเดือน
< 5,000
> 5,001
พฤติกรรมการดื่มสุรา
ไมดื่ม
ดื่ม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่**
ไมสูบ
สูบ

ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง*
ปานกลาง n(%)
มาก n(%)

F2

P

2.283

.195

33 (71.7%)
7 (50%)

13 (28.3%)
7 (50%)

2 (100%)
38 (65.5%)

0 (0%)
20 (34.5%)

1.034

.548

18 (2.1%)
22 (71%)

11 (37.9%)
9 (29%)

0.534

.586

20 (60.6%)
20 (74.1%)

13 (39.4%)
7 (25.9%)

1.212

.409

37 (68.5%)
3 (50%)

17 (31.5%)
3 (50%)

0.833

.390

หมายเหตุ * ไมมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับนอย, ** ทดสอบดวย fisher’s Exact test
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อภิปรายผลงานวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจในบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับใน
ระดับมาก ซึ่งอาจเกิดจากการไดรับบริการทางสุขภาพที่รวดเร็ว บุคลากรที่ใหบริการมี ความรูและคุณภาพในการ
ใหบริการอุปกรณที่ใชในการดูแลสุขภาพมีความเหมาะสมและคุณภาพของการใหการดูแลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเนตรเพชรรัส มิ์
ตระกูลบุญเนตร (2560) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ ซึ่งพบวา ผูรับบริการมีความพึง
พอใจตอการใหบริการทางสุขภาพอยูในระดับมากเชนกัน
จากการศึกษาภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมไมดื่มสุราและไมสูบ
บุหรี่ อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งจะพบวาเพศหญิ งมีพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่
นอยกวาเพศชาย (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) และพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิต รอบเอวและระดับคอเลสเตอรอลที่ปกติ ทั้งนี้อาจเกิดจาก
กลุมตัวอยางสวนใหญมี ระยะเวลาที่เจ็บปวยที่ยาวนาน ไดรับการใหคําแนะนําทางสุขภาพที่เหมาะสม จึงทําให
ปจจัยเสี่ยงดังกลาวของกลุมตัว อยางเปนปกติ อีกทั้งกลุมตัวอย างสวนใหญมีอายุมากกวา 60 ป ซึ่งกลุม ผูปว ย
เบาหวานที่มีอายุมากกวา 60 ป จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากลุมผูป วยที่อายุนอยกวา 60 ป (สุปรียา
เสียงดัง, 2560) และนอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ HbA1C≥7% ซึ่งหมายถึงไมสามารถ ควบคุม
ระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมใน 3 เดือนได ซึ่งอาจเกิดจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง และมีอายุมากกวา 60 ป
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุสุมา กังหลี (2557) ที่พบวาเพศหญิง และผูปวยที่มีอายุมากกวา 60ป มีโอกาสที่จะ
ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดมากกวาเพศชาย และผูปวยที่มีอายุนอยกวา 60 ป
จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญรักษาโรคบาหวานดวยวิธีการควบคุม
อาหารและการรับประทานยา ทําใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีในระดับปานกลางเปนพื้นฐาน และผลงานวิจัย
ครั้งนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของภานุมาศ ไกรสัยและวลัยนารี พรมลา (2560) ไดศึกษาการรับรูและพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษาของ อนงค หาญสกุลและธวัชชัย ทองนํา
(2555) ไดศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับบริการ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหนองแก อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ผูปวยเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในระดับปานกลาง รอยละ 65.47 และยังสอดคลองกับการศึกษาของชัชรินทร กูเมาะและรุงนภา จันทรา
(2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานเตราะหัก จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ผูปวยเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในระดับปานกลางเชนกัน
ผลงานวิจัยยังพบวา มีปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย ไดแก 1)
ปจจัยดานรอบเอว (r = .314, p = .014) ทั้งนี้เนื่องจากการออกกําลังกาย ชวยลดความยาวรอบเอวได ดังนั้น กลุม
ตัวอยางที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดวยการการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหรอบเอวมีปกติ จึงทําให
ปจจัยดานรอบเอวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < .05) สอดคลองกับการศึกษาของ Bigdeli et al. (2016) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการดูแ ลตนเอง
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ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการวิจัยพบวา รอบเอวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ปจจัยดานระดับความดันซิสโตลิค (r = .260, p = .045) ทั้งนี้
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความดันโลหิตที่ปกติ เกิดการรับรูระดับความดันโลหิตของตนเอง เกิดการ
รับรูภาวะสุขภาพในทางที่ดีของตนเอง จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในทางที่ดี (ออมใจ แต
เจริ ญ วิ ริย ะกุล และกิต ติย า ศิ ล าวงค สุ ว รรณกู ฎ , 2559) โดยกลุ มตั ว อย างที่ มีร ะดับ ความดั น โลหิ ต ปกติจ ะมี
พฤติกรรมการออกกําลังกายในทางที่ดีรว มดวย สอดคลองกับการศึกษาของพัชรวลัย ลองแปลงและคณะ (2554)
ที่ศึกษาปจจัยทํานายความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยผลงานวิจัยพบวา พฤติกรรมการออกกําลัง
กายเปนปจจัยสําคัญที่สามารถทํานายระดับความดันโลหิตซิสโตลิก ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบ
สาเหตุได และ 3) ปจจัยดานความพึงพอใจดานความรวดเร็วในการบริการ (r = .294, p = .023) ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุมตัวอยางเกิดการเขาถึงในบริการที่ไดรับจากบุคลากรสาธารณสุข ทําใหเกิดความพึงพอใจในบริการดานความ
รวดเร็วในการใหบริการจนนําไปสูพฤติกรรมในการดูแลตนเองดานออกกําลังกายขึ้ น สอดคลองกับการศึกษาของ
สุนทรี สุรัตน และคณะ (2559) ไดศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู ป ว ยเบาหวานในพื้ น ที่ อํ า เภอแม จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย ผลการวิ จั ย พบว า การเข า ถึ ง บริ ก ารด า นสุ ข ภาพมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการผอนคลายความเครียด คือปจจัยดานความพึง
พอใจดานอุปกรณในการใหบริการ (r = -.282, p = .029) ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางไดรับการบริการดวยอุปกรณ
ในการดูแลโรคเบาหวานจากบุคลากรสาธารณสุขที่มากพอ เกิดการสนับสนุนดานสิ่งของ ซึ่งนํามาสูการใหความ
รวมมือในการดูแลตนเองดานการผอนคลายความเครียดขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของพุดสมพงษ วิไล (2552) ที่
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความรวมมือของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งพบวา การสนับสนุนดานสิ่งของมีค วามสัมพันธ
กับความรวมมือในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ <.01
ขอเสนอแนะงานวิจัย
ควรมีการออกแบบรูปแบบการออกกําลังกายที่ชวยลดรอบเอวและลดระดับความดันโลหิต รวมไปถึงการ
สนับสนุนอุปกรณในการออกกําลังกายและเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการรว มดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดพฤติกรรม
ทางสุขภาพที่เหมาะสมตอไป
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