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บทคัดย่อ

วัยรุ่นที่มีภาวะอ้วน นับเป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หากมีพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานที่ไม่เหมาะสม
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
โดยใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพและการทบทวนวรรณกรรมเป็นกรอบในการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างเป็นวัยรุน่ กลุม่
เสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่มีภาวะอ้วนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 85 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน
2) แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 3) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .77; .80 และ .85 ตามล�ำดับ และ 4) แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคเบาหวาน มีค่า KR-20
เท่ากับ .77 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้เรื่องโรค
เบาหวานและการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับดี และมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยู่ในระดับดี
(M = 101.40, SD = 7.37) การรับรูค้ วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน และเพศหญิง สามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้ ร้อยละ 24.8 (R2 = .248, F = 6.582, p < .001) โดยการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเป็นปัจจัยที่สามารถท�ำนายได้สูงสุด (β = .36, p < .001) และเพศหญิง เป็นปัจจัย
รองลงมาที่สามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ (β = -.22, p < .05)
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ควรน�ำไปส่งเสริมกลุ่มวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการป้องกันโรค โดยเฉพาะเพศหญิง เน้นเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเบาหวาน และการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกัน
การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ค�ำส�ำคัญ: วัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
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Abstract

Adolescents with obesity are high risk of developing type 2 diabetes if they have inappropriate diabetes
prevention behaviors. Guided by the Health Belief Model, this study aimed to examine factors influencing diabetic
preventive behaviors among adolescents at risk for type II diabetes in Samutprakan province. Eighty Five obese
adolescents were recruited by a cluster random sampling. Research instruments included 1) The Demographic
Questionnaire. 2) The Diabetes Preventive Behaviors Questionnaire. 3) The Perceived Susceptibility of Diabetes
Questionnaire. 4) The Perceived Social Support Questionnaire, and 5) the Diabetes Knowledge Questionnaire.
Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis.
Results of the study revealed that adolescents at risk for type II diabetes had mean score of diabetes preventive
behaviors score in high level (M = 101.40, SD = 7.37). Perceived susceptibility of diabetes and being female were
significant predictors and could 24.8 % of diabetes preventive behaviors among this population (R2 = .248,
F = 6.582, p < .001) Therefore, health care personal should enhance the risk perception for diabetes among this
population, as well as, provide health promoting program of perceived benefits of diabetic preventive in order to
promote to diabetes preventive behaviors.
Results of the study indicate that promoting diabetes preventive behaviors in this population is crucial, especially
among female adolescents at risk for diabetes. Nursing intervention should focus on increasing their perceived
susceptibility of diabetes by improving knowledge of diabetes mellitus.
Keywords: adolescents risk for type II diabetes, diabetes preventive behaviors, risk perception for diabetes
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โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็น
ปัญหาที่ส�ำคัญของระบบสาธารณสุขทั่วโลก ด้วยก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนของอวัยวะส�ำคัญต่างๆ ในร่างกาย ส่งผล
กระทบต่อการด�ำรงชีวิต อาจท�ำให้เกิดภาวะทุพพลภาพอย่าง
ถาวร นอกจากส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วยังเพิ่มภาระด้าน
การเงิน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ1 โดยมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น จากข้อมูลของ IDF พบว่า ในปี ค.ศ. 2015 มีผู้ป่วยโรค
เบาหวานจ�ำนวน 382 ล้านคนทัว่ โลก ซึง่ คาดว่าในปี ค.ศ. 2040
จะเพิ่มขึ้นเป็น 592 ล้านคน หรือในประชากร 10 คนจะพบ
ผู้ป่วยเบาหวาน 1 คน และที่ส�ำคัญพบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค
เบาหวานประมาณ 316 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 20-30 ของผู้ที่มี
ภาวะเสี่ ย งต่ อ โรคเบาหวาน จะมี โ อกาสพั ฒ นาไปเป็ น โรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปี ข้างหน้า2
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย จากข้ อ มู ล สถิ ติ ข องสมาพั น ธ์
เบาหวานโลก3 พบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานใน
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20-79 ปี ร้อยละ 8 โดยพบผู้ที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานถึง 4,547,070 คน ร้อยละ
9.16 ของประชากร ซึง่ สอดคล้องกับรายงานผลส�ำรวจสุขภาพ
ประชาชนไทย ครั้งที่ 5 ที่พบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
ถึงร้อยละ 14.2 โดยพบความชุกในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
คนในเมืองมีความชุกมากกว่าคนในชนบท คนอ้วนเป็นมากกว่า
คนไม่อ้วน และที่ส�ำคัญพบว่า ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเริ่มมีอายุ
น้อยลง ซึ่ง 1 ใน 3 หรือประมาณ 1.2 ล้านคนของผู้ที่เป็นโรค
เบาหวาน ไม่เคยรู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวานมาก่อน เนื่องจาก
ไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัย โดยกลุ่มอายุที่ไม่ได้รับการ
วินิจฉัยมากที่สุดคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี4
ผลการส�ำรวจ พบว่า ประชากรที่อายุ 18 ปีขึ้นไปมีภาวะ
อ้วนมากขึ้น5 ภาวะอ้วนที่เพิ่มขึ้นในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่จะ
ท�ำให้พบผู้ป่วยเบาหวานในอนาคต6 โดยผู้ที่มีน�้ำหนักตัวเกิน
จะมีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิม่ ขึน้ เกือบ
3 เท่า ในขณะที่การมีภาวะอ้วนจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงประมาณ
7 เท่า และผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร ความเสีย่ งจะเพิม่ ขึน้ เป็น 60 เท่า7 นอกจากนี้ จากผลการ
ส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยที่มีอายุ 6 ปี
ขึ้ น ไป พบว่ า ร้ อ ยละ 87.6 มี พ ฤติ ก รรมบริ โ ภคอาหารที่ มี
ไขมันสูง ร้อยละ 63.6 บริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ รี สหวาน ร้อยละ 58.2
บริโภคเครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลม ร้อยละ 49.3 บริโภคขนม
กรุบกรอบ ร้อยละ 47.7 บริโภคอาหารส�ำเร็จรูป และร้อยละ
29.2 บริโภคอาหารจานด่วน8 จากสถานการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่า
วัยรุน่ ทีม่ ภี าวะอ้วนน่าจะมีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน
มากขึ้น
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วัยรุน่ ตอนปลายทีม่ ภี าวะอ้วนเป็นกลุม่ ทีน่ า่ สนใจ ด้วยเป็น
ช่วงวัยที่ต้องออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน ท�ำให้ต้องตัดสินใจในการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต รวมทั้ ง การเลื อ กบริ โ ภคอาหารด้ ว ยตนเอง
โดยเฉพาะวัยรุน่ ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่ ด้วยวิถชี วี ติ ทีต่ อ้ งเร่งรีบให้ทนั
กับการเข้าห้องเรียน และการท�ำกิจกรรมต่างๆ จึงมักเลือก
บริโภคอาหารจานด่วน หรืออาหารส�ำเร็จรูปเพื่อความสะดวก
และประหยัดเวลา โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงส่วนประกอบในอาหารที่
ควรได้รับในแต่ละวัน9 การใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีมากกว่า
วันละ 8-9 ชั่วโมง ทั้งการดูโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ และ
การใช้โทรศัพท์มือถือ ท�ำให้วัยรุ่นมีการออกก�ำลังกายน้อยลง10
ซึง่ การเคลือ่ นไหวน้อย จะท�ำให้รา่ งกายมีการเก็บสะสมพลังงาน
ไว้ในร่างกาย ส่งผลให้เกิดภาวะอ้วน11 นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลง
แบบแผนการด�ำเนินชีวติ ทีต่ อ้ งด�ำเนินชีวติ ตามตารางเวลา และ
ความเร่งรีบในชีวิตประจ�ำวัน อาจท�ำให้วัยรุ่นเกิดภาวะเครียด
ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท�ำให้เกิดโรคเบาหวานได้12
อย่างไรก็ตามหากวัยรุ่นที่มีภาวะอ้วนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ออกก�ำลังกาย
อย่างสม�่ำเสมอ และมีการจัดการความเครียดอย่างถูกวิธี ก็จะ
สามารถชะลอ และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ได้ การบริโภคอาหารที่เหมาะสมของแต่ละคนขึ้นอยู่
กับพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน โดยควบคุมพลังงานจากอาหารที่
บริโภคให้น้อยกว่าพลังงานที่ใช้ออกไป13 ร่วมกับการบริโภค
อาหารที่เป็นมื้อหลักไม่งดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ควรบริโภค
อาหารให้ครบทัง้ 5 หมู่ ควรเป็นอาหารทีม่ กี ากใยสูง 10-50 กรัม
ต่อวัน ไขมันไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด จ�ำกัด
อาหารจ�ำพวกแป้ง น�ำ้ ตาล ขนมหวาน หลีกเลีย่ งอาหารประเภท
ทอด และอาหารทีม่ สี ว่ นผสมของครีม ซึง่ การท�ำให้รา่ งกายขาด
สมดุลของพลังงาน 500 กิโลแคลอรีต่ อ่ วัน ติดต่อกัน 1 สัปดาห์
จะท�ำให้น�้ำหนักตัวลดลงครึ่งกิโลกรัมและสามารถป้องกันโรค
เบาหวานได้ถึงร้อยละ 58 และหากลดน�้ำหนักตัวลงได้ร้อยละ
5-10 ของน�ำ้ หนักตัวเดิม จะลดโอกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรคต่างๆ ได้
ร้ อ ยละ 20 14 ส่ ว นการมี กิ จ กรรมทางกายอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
จะส่งผลท�ำให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น การออกก�ำลังกายจะ
ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและความไวของอินซูลินช่วย
ให้กล้ามเนือ้ ใช้กลูโคสได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และช่วยควบคุมน�้ำหนักตัวให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม15
เบคเกอร์ 16 กล่าวว่า การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
สุขภาพ เพือ่ หลีกเลีย่ งจากการเป็นโรค บุคคลนัน้ ต้องมีความเชือ่
หรือรับรู้ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค และโรคนั้น
มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต เมื่อบุคคลมีการ
รับรู้ความรุนแรงของโรค ความเชื่อนี้จะมีผลต่อการปฏิบัติตัว
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

เพื่อป้องกันโรค ด้วยเหตุดังกล่าว ถ้าวัยรุ่นได้รับรู้ว่าตนเองมี
โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นแล้ว หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม
ก็จะสามารถชะลอโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันจะมี
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพที่ แ ตกต่ า งกั น เพศหญิ ง มั ก มี
พฤติกรรมบริโภคอาหารแบบจุบจิบ ตามใจปาก17 และมีอัตรา
การเผาผลาญในร่ า งกายน้ อ ยกว่ า เพศชาย18 จึ ง ส่ ง ผลให้
เพศหญิงมีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าเพศ
ชาย19 ความรู้ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันการเกิดโรค และมักจะมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง20 โดยพบว่า กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานที่มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเบาหวานระดับสูง
จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดี21
นอกจากนี้การได้รับการสนับสนุนทางสังคม จะเป็นตัวกระตุ้น
ให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง มีความมัน่ ใจในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ22 กลุม่ ทีม่ ภี าวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่ได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือ
จากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน บุคลากรด้านสุขภาพ และ
ชุมชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น23
จากสถิติการเฝ้าระวังภาวะอ้วนในผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ของส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สมุ ท รปราการประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่ามีผทู้ มี่ คี า่ ดัชนีมวลกายมากกว่า
หรือเท่ากับ 25 กก/ม2 42,784 ราย มีภาวะอ้วน ดัชนีมวลกาย
มากกว่า 30 กก/ม2 10,975 ราย และมีผทู้ ขี่ นึ้ ทะเบียนเป็นผูป้ ว่ ย
เบาหวานรายใหม่ 4,357 ราย24 ด้วยเหตุทจี่ งั หวัดสมุทรปราการ
เป็นจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นเขตปริมณฑล มีพนื้ ทีต่ ดิ กับกรุงเทพมหานคร
จึงมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม คล้ายกับกรุงเทพมหานคร คือเป็น
ชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก�ำลังกาย
และการจัดการความเครียดตาม วิถีคนเมือง ซึ่งอาจเป็นเหตุใน
การสนับสนุนให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้
การศึกษาที่ผ่านมาจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกัน
โรคเบาหวานในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และด้วย

เหตุทผี่ ทู้ เี่ สีย่ งต่อโรคเบาหวาน หากปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกันโรค
ไม่ถกู ต้องจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ในอีก 5-10 ปีตอ่ ไป ดัง
นั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส�ำคัญและสนใจศึกษาปัจจัยท�ำนาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุน่ ทีม่ ภี าวะเสีย่ งต่อโรค
เบาหวาน ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะสามารถน�ำไปเป็นแนวทางการ
วางแผนออกแบบกิจกรรม และระบบบริการการพยาบาลในการ
ป้องกัน ติดตามส่งเสริมสุขภาพของประชากรวัยรุน่ กลุม่ ทีม่ ภี าวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงของการ
เป็นโรคเบาหวานในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน
เพศ ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคม และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท� ำ นายพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
โรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ซึ่งได้แก่
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน เพศ ความรู้เรื่อง
โรคเบาหวาน และการสนับสนุนทางสังคม

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ท ฤษฎี แ บบแผนความเชื่ อ ด้ า น
สุขภาพ12 และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นกรอบใน
การศึกษา ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกล่าวว่า
บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรค
จะต้ อ งมี ค วามเชื่ อ หรื อ รั บ รู ้ ว ่ า ตนเองมี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การ
เป็นโรค โรคนัน้ มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ ก็จะ
ปฏิบตั ติ นเพือ่ ลดโอกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค หรือช่วยลดความ
รุนแรงของโรค หากวัยรุ่นที่มีภาวะสี่ยงต่อโรคเบาหวาน มีการ
รับรู้ว่า ตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง ก็จะเป็นแรง
กระตุน้ ให้วยั รุน่ เอาใจใส่ตอ่ สุขภาพ และมีพฤติกรรมป้องกันการ
เกิดโรคดียิ่งขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เพศ17-19
ความรู้เรื่องโรค20-21 และการสนับสนุนทางสังคม มีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน22 ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ

การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
เพศ
ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
การสนับสนุนทางสังคม
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พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
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การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย
(Predictive correlational research)
ประชากร คือ วัยรุ่นอายุระหว่าง 18-21 ปี ที่มีภาวะอ้วน
ซึ่งได้รับการคัดกรองเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและขึ้น
ทะเบียนไว้ในปี พ.ศ. 2559 โดยใช้เกณฑ์คา่ ดัชนีมวลกาย ≥ 25
กก/ม2 และมีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ด้วยเกณฑ์ ที่มีปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 2 ใน 3 ข้อ คือ 1) มีประวัติครอบครัว
บิดา มารดา พี่ หรือ น้อง คนหนึง่ คนใดทีเ่ ป็นญาติสายตรงเป็น
โรคเบาหวาน 2) มีค่าความดันโลหิตสูง ≥ 130/85 mm/hg
3) ตรวจร่ า งกายพบรอยด� ำ รอบคอ หรื อ ใต้ รั ก แร้ 25 และมี
ภูมิล�ำเนาพักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่าง คื อ วั ย รุ ่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ
ประชากรทีไ่ ด้มาจากการสุม่ และมีคณ
ุ สมบัติ คือ 1) ไม่มปี ระวัติ
โรคประจ�ำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคไต และโรคไทรอยด์ 2)ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาที่มีผลต่อ
ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด 3) เพศหญิ ง ไม่ อ ยู ่ ใ นระยะตั้ ง ครรภ์
4) สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยค�ำนวณจากโปรแกรม G*Power analysis version 3.1.9.2
ก�ำหนดความเชือ่ มัน่ ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญที่ .05 อ�ำนาจการทดสอบ
เท่ากับ .80 และอิทธิพลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ .15
เนือ่ งจากเป็นขนาดอิทธิพลระดับปานกลาง ซึง่ เป็นทีย่ อมรับได้
ในการศึ ก ษาเพื่ อ หาปั จ จั ย ท� ำ นายส� ำ หรั บ การวิ จั ย ทางการ
พยาบาล 26 และมีตัวแปรท�ำนาย 4 ตัวแปร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
คือ อย่างน้อย 85 ราย
การสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง ด้วยวิธสี มุ่ แบบกลุม่ หลายขัน้ ตอน
(Multistage cluster random sampling) โดยสุ่มเลือกอ�ำเภอ
ร้อยละ 50 ด้วยการสุ่มแบบง่าย (Sample random sampling)
ด้วยวิธีจับฉลากแบบไม่ใส่คืนได้ 3 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอบางพลี
อ�ำเภอพระประแดง และอ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ หลังจากนั้น
สุ่มเลือก รพ.สต.ในแต่ละอ�ำเภอมา ร้อยละ 50 ได้ 19 รพ.สต.
จากนั้นค�ำนวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างสัดส่วนประชากรวัย
รุ่นที่มีภาวะอ้วนและเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน
ไว้ จ�ำนวน 85 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปผู้วิจัยสร้าง
เองได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้
2) แบบสอบถามข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพ
ผู้วิจัยสร้างเองประกอบด้วย น�้ำหนัก ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย
ระดับความดันโลหิต รอยคล�้ำบริเวณรอบคอหรือใต้รักแร้
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ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน การรับรู้ผลการ
คัดกรองกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวาน การใช้เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
การสูบบุหรี่ แหล่งที่มาของอาหารที่บริโภค พฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกาย และ การผ่อนคลายความเครียด
ส่วนที่ 2 ได้แก่ 1) แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเบาหวาน การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามปัจจัยด้าน
การรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ ของ สุพัชยา วิลวัฒน์27 ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค
การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกัน
โรค และการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค แต่ในการศึกษา
ครั้งนี้จะใช้เฉพาะส่วนของการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เบาหวานเพียงส่วนเดียว ซึ่งประกอบด้วยข้อค�ำถาม 10 ข้อ
เป็นค�ำถาม เชิงลบ 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 และเป็นค�ำถามด้านบวก
จ�ำนวน 9 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า
(Rating scale) มี 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 ไม่ เห็นด้วย จนถึง 5 เห็น
ด้วยมากที่สุด คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0 - 50 ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนรวมที่สูงหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน อยู่ในระดับดี
2) แบบสอบถามความรู ้ เ รื่ อ งโรคเบา
หวาน การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุ ข ภาพต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งเบาหวานของ
อภิญญา บ้านกลาง28 ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 16 ข้อ ลักษณะ
ข้อค�ำถามเป็นแบบปลายปิด มี 2 ตัวเลือก คือค�ำถามนั้น
ถูกหรือผิด โดยก�ำหนดค่าคะแนนดังนี้ ตอบถูก ให้ 1 คะแนน
ตอบผิด ให้ 0 คะแนน คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-16 ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนรวมที่สูงหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรค
เบาหวานอยู่ในระดับดี
3) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ของ
อภิญญา บ้านกลาง28 แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 5 ข้อ
และด้านการได้รับค�ำแนะน�ำจากทีมสุขภาพ ประกอบด้วยข้อ
ค�ำถาม 6 ข้อ ลักษณะของค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า
(Rating scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ 1 เห็นด้วยน้อย
ที่สุด จนถึง 5 เห็นด้วยมากที่สุด คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 1-55
ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนรวมที่ สู ง หมายถึ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ
การสนับสนุนทางครอบครัว และทีมสุขภาพ อยู่ในระดับดี
4) แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรค
เบาหวาน การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเบาหวานในญาติสายตรงของผู้ป่วยเบาหวานประเภท
2 ของ สุพัชยา วิลวัฒน์27 ประกอบด้วย 3 ด้าน ด้านการบริโภค
อาหาร จ�ำนวน 15 ข้อ มีคะแนนอยู่ในช่วง 0-60 คะแนน
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เป็นค�ำถามเชิงลบ 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-3; 5-9; 12; 13; 15 ด้าน
การออกก�ำลังกาย 10 ข้อ เป็นค�ำถามเชิงลบ จ�ำนวน 3 ข้อได้แก่
ข้อ 4; 9; 10 ด้านการผ่อนคลายความเครียด จ�ำนวน 12 ข้อ
เป็นค�ำถามเชิงลบ จ�ำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1; 11; 12 แบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ ตั้งแต่ 4 เป็นประจ�ำ
จนถึง 0 ไม่เคย คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0 - 148 ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนรวมที่สูงหมายถึงกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมป้องกันโรค
เบาหวานอยู่ในระดับดี
คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ
แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน แบบสอบถาม
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน แบบสอบถามการ
สนับสนุนทางสังคม ไปทดลองใช้กับวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
30 ราย แล้วน�ำไปวิเคราะห์หาความเที่ยง ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค โดยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ
.77, .80 และ .85 ตามล�ำดับ และแบบสอบถามความรูเ้ รือ่ งโรค
เบาหวาน หาค่ า ความเที่ ย งด้ ว ยวิ ธี Kuder-Richardson
(KR-20) และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .77
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง การศึกษาครัง้ นีผ้ า่ น
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 03-112559 และได้รับการรับรองผลจริยธรรมการวิจัยของส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รหัส ศธ.6206/1073 ผู้วิจัย
ด�ำเนินการวิจัยตามหลักการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดย
ประสานข้อมูลกับพยาบาลที่รับผิดชอบประจ�ำ รพ.สต.ในการ
นัดหมายกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ขอความร่วมมือในการวิจยั ตามราย
ชื่อกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิตอบรับหรือปฏิเสธการให้ขอ้ มูลได้ตลอด
เวลา และข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลที่ได้รับ
จะวิเคราะห์ในภาพรวม และน�ำเสนอในทางวิชาการ และ
ประโยชน์ส�ำหรับการท�ำวิจัย โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกท�ำลาย
หลังการวิจัยเสร็จสิ้นและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานแล้ว
เมื่อสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอม
ร่วมวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ท�ำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์- พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น. โดยผู้วิจัยเข้า
พบหัวหน้า ประจ�ำ รพ.สต.แต่ละแห่ง เพื่อประสานข้อมูลกับ
พยาบาลที่รับผิดชอบในการชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูล
และขอข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประจ�ำปี
พ.ศ. 2559 เพื่อตรวจสอบและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
คุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด และท�ำการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย จากนัน้ ให้
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562

เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานกับ อาสาสมัครประจ�ำหมูบ่ า้ นให้ประสาน
ขอความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่างในการท�ำวิจยั โดยนัดพบกลุม่
ตัวอย่าง ที่รพ.สต.ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบที่กลุ่มตัวอย่างพัก
อาศัยอยู่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ประเมินภาวะสุขภาพ
หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองใช้
เวลาประมาณ 20-30 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติบรรยายได้แก่การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัย ใน
การิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล และข้อมูลด้านสุขภาพ ความรู้
เรือ่ งโรคเบาหวาน การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
โรคเบาหวาน ส่วนการทดสอบปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคเบาหวาน โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
ด้วยวิธี Enter method

ผลการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.4
สถานภาพสมรสโสด คิดเป็นร้อยละ 72.9 นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 97.6 ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับ ม.ปลาย/ ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 35.3 ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี/
ปวส) ร้ อ ยละ 40 ประกอบอาชี พ รั บ จ้ า ง ร้ อ ยละ 30.6
โดยลักษณะงานทีท่ ำ� ส่วนใหญ่นงั่ โต๊ะและใช้คอมพิวเตอร์รอ้ ยละ
54.1 มีภาวะอ้วนระดับ 2 (ดัชนีมวลกายระหว่าง 30-34.9
กก./ม2) ร้อยละ 48.2 และมีภาวะอ้วนระดับ 1 (ดัชนีมวลกาย
ระหว่าง 25-29.9 กก./ม2) ร้อยละ 36.5 ทุกคนมีบุคคลใน
ครอบครัวเป็นเบาหวานโดย มีแม่เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 74.1
มีพ่อเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 22.4 และไม่เคยทราบผลการ
คัดกรองภาวะเสีย่ งมาก่อนร้อยละ 63.5 ผูป้ กครองเป็นผูเ้ ตรียม
อาหารให้รอ้ ยละ 58.8 แหล่งทีม่ าของอาหารประกอบเองในครัว
เรือนร้อยละ71.8 อาหารจานด่วนร้อยละ 32.9 ร้านสะดวกซื้อ
ร้อยละ 29.4 มีพฤติกรรมการออกก�ำลังกายไม่สม�ำ่ เสมอร้อยละ
67.1
2. กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เบาหวานอยูใ่ นระดับปานกลาง (M=31.27, SD = 5.27) มีความ
รู้เรื่องโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง (M=12.64, SD =
2.65) รั บ รู ้ ว ่ า ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมอยู ่ ใ นระดั บ ดี
(M=38.0, SD = 7.36)
3. พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มี พ ฤติ ก รรมป้ อ งกั น โรคเบาหวานโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ดี
(M = 101.40, SD = 7.37) และเมื่อจ�ำแนกพฤติกรรมเป็นราย
ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารอยู่ใน
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ระดับดี (M = 40.89, SD = 3.28) พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
อยู่ในระดับดี (M = 26.54, SD = 2.97) และมีพฤติกรรมการ
จัดการความเครียดอยู่ในระดับดี (M = 33.96, SD = 4.21)
4. ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน
ในวัยรุน่ ทีม่ ภี าวะเสีย่ งต่อโรคเบาหวาน คือ การรับรูค้ วามเสีย่ ง
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ต่อการเกิดโรคเบาหวาน (B = .50, Beta = .36, p < .001) และ
เพศหญิง (B = - 3.28, Beta = - .22, p < .05) ซึง่ การรับรูค้ วาม
เสี่ ย งต่ อ โรคเบาหวานและ เพศหญิ ง สามารถร่ ว มท� ำ นาย
พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ได้ ร้อยละ 24.8 (R2= .248)

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการรับรู้ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เพศหญิง
ความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน และการสนับสนุนทางสังคม กับ พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเบาหวาน (n = 85)
ตัวแปรท�ำนาย
B
SE
Beta
t
p
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
.50
.14
.36
3.50
.001
การสนับสนุนทางสังคม
.19
.10
.18
1.78
.078
ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
.33
.28
-.12
-2.17
.243
เพศหญิง
-3.28
1.51
-.22
-2.17
.033
Constant
85.19
6.22
13.70
.001
2
2
R = .248, Adjust R = .210, F = 6.582, p < .001
จากผลวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสามารถเขียนสมการ
ท�ำนายพฤติกรรมป้องกันตัวเองของวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานได้ดังนี้ พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน =
85.19 + .50 (การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน) 3.28 (เพศหญิง)

การอภิปรายผล

ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.4 สอดคล้องกับ
การศึกษาที่ ผ่านมาที่พบว่า กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน มักจะ
เป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเพศหญิ ง มี
พฤติกรรมการบริโภคทีไ่ ม่เหมาะสม เช่นการบริโภคอาหารแบบ
จุบจิบ ตามใจปาก13 อีกทัง้ เพศหญิงยังมีระบบการเผาผลาญใน
ร่างกายน้อยกว่าเพศ ชายร้อยละ 5-1014 ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษา30ที่พบว่าผลการคัดกรองประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ำรวจประชากรไทยครั้งที่ 5
ใน ปี พ.ศ.2557 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขนึ้ ไป เพศหญิง
มีความชุกของภาวะอ้วนมากกว่าเพศชาย4
วัยรุน่ กลุม่ เสีย่ งต่อโรคเบาหวานมีการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคเบาหวาน อยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 31.27, SD =
5.27) ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ด้วยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนมีภาวะอ้วน (ร้อยละ 100) และทุกคนมีประวัติ

บุคคลในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรง พ่อ แม่ พี่หรือน้องเป็น
โรคเบาหวาน ซึ่งอาจมีการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว และท�ำให้
กลุม่ ตัวอย่างรับรู้ ถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคเบาหวาน นอกจาก
นี้กลุ่มตัวอย่างทุกรายเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวานจากบุคลากรด้านสุขภาพ ซึ่งก่อนการตรวจ
คัดกรองจะต้องมีการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ฯลฯ จึงจ�ำเป็น
ที่เจ้าหน้าที่จะต้องให้ข้อมูล และอธิบายเหตุผลว่าด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างเหล่านีม้ ลี กั ษณะเข้าได้กบั ผูม้ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรค
เบาหวาน จึงขออนุญาตด�ำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อให้การ
ดูแลต่อไป นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังอยู่ในระบบการ
ศึกษา ซึง่ ในปัจจุบนั จะให้ความส�ำคัญกับการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการป้องกันโรคจากพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม การได้รับข้อมูลจากกระบวนการตรวจคัดกรอง
และระบบการศึกษาดังกล่าว มีผลให้กลุม่ ตัวอย่างรับรูถ้ งึ โอกาส
เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน แต่อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 63.5 ให้ข้อมูลว่าไม่เคย
รับรูม้ าก่อนว่าตนมีภาวะเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน ด้วยเหตุ
ทีก่ ารรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน เป็นการรับรูแ้ ละ
ความเชื่อของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งถ้าภายหลังการตรวจคัดกรอง
หากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับรู้ผลการตรวจคัดกรอง หรืออาจไม่
ใส่ใจผลการตรวจดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ผลการศึกษาครัง้
นี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง
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ส่วนด้านความรู้เรื่องโรคเบาหวาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่
อยูร่ ะหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปวส ร้อยละ 40 เรียน
จบชั้น ม.ปลาย และ ปวช. ร้อยละ 35.3 จบปริญญาตรี ร้อยละ
20 และได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานจาก
บุคลากรด้านสุขภาพ ซึง่ จะต้องให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน
หรื อ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ การป้ อ งกั น
โรคเบาหวาน จึงท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมอยู่ในระดับดี เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงพัก
อาศัยอยู่ในครอบครัว โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบอาหาร
และจัดเตรียมอาหาร ให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้มี
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก�ำลังกาย
อย่างต่อเนือ่ ง การได้รบั โอกาสในการตรวจคัดกรองภาวะเสีย่ ง
ต่อโรคเบาหวาน และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับโรคเบาหวานจาก
บุคลากรสุขภาพ ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าได้รับการสนับสนุน
ทางสังคม อยู่ในระดับดี
กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดย
รวมอยู่ในระดับดี (M = 101.40, SD = 7.37) ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่ได้รับการตรวจคัดกรองและแจ้งผล
การตรวจว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน มีการให้ค�ำแนะน�ำการ
ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน มีการนัดตรวจติดตามระดับ
น�้ำตาลในเลือดและการลดน�้ำหนักทุก 6 เดือน จึงท�ำให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบข้อมูลการดูแลตนเอง และตระหนักว่าตนเองอาจ
ป่วยเป็นเบาหวานได้จึงพยายามปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค
ปั จ จั ย ท� ำ นายพฤติ ก รรมป้ อ งกั น โรคเบาหวานใน
วัยรุ่นที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และเพศหญิงสามารถร่วม
ท�ำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุน่ ทีม่ ภี าวะเสีย่ งต่อ
โรคเบาหวานได้ร้อยละ 24.8 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .001
(R2= .248) อธิบายได้ว่า
1. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานสามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวานได้ มากทีส่ ดุ (β=.36, p < .001) แสดงให้เห็นว่า
การรับรู้ของบุคคลต่อโอกาสในการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ
จะมีผลโดยตรงต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมด้านสุขภาพ เมือ่ มีการ
รับรู้ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่ในระดับสูง จะท�ำให้บุคคลมี
แนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมการป้องกันโรคสูง และจะหลีก
เลีย่ งต่อการเป็นโรคด้วยการปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่
ในการป้องกันและรักษาสุขภาพ การศึกษานีส้ อดคล้องกับการ
ศึกษาทีพ่ บว่าการรับรูค้ วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิด
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562
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ที่ 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค
เบาหวานในกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(r = .526, p < 01) และสามารถท�ำนายพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเบาหวานในกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานได้มากทีส่ ดุ (β = .304,
p < .001)30 นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูงเมื่อมีการรับรู้ว่ามีบุคคลใน
ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ก็จะมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองเพือ่ ป้องกันโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่ดีขึ้นกว่าเดิม21
2. เพศหญิง สามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรมป้องกันโรค
เบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้รองลงมา
(B = - 3.28, Beta = - .22, p < .05) อธิบายได้ว่า เพศหญิงมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานน้อยกว่าเพศชาย ทั้งนี้
เนื่องจากเพศหญิง มีพฤติกรรมการบริโภค ที่ไม่เหมาะสม
มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมักมีนสิ ยั การบริโภคแบบจุบจิบ
ตามใจปาก13 และจากการมีหน้าที่รับผิดชอบของเพศหญิงที่
มีหน้าที่การดูแลสมาชิกในครอบครัว ในบทบาทของแม่บ้านที่
ต้องประกอบและจัดเตรียมอาหาร การท�ำงานบ้าน จึงท�ำให้
เพศหญิงละเลยขาดการดูแลสุขภาพที่ดี ส่งผลให้มีภาวะอ้วน
สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า
ยังนิยมบริโภคขนมหวานและอาหารทีป่ รุงด้วยน�ำ้ มันพืชบ่อยครัง้
และด้วยเหตุที่เพศชายมีฮอร์โมนที่มีผลต่อการเผาผลาญและ
การน�ำไขมันไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้มากกว่าเพศหญิง จึง
ท�ำให้เพศหญิงมีภาวะอ้วนได้มากกว่าเพศชาย19 นอกจากนี้
เพศหญิงยังมีข้อจ�ำกัดในการท�ำกิจกรรมทางกายมากกว่า
เพศชาย31 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า
พฤติกรรมเสีย่ งต่อโรคเบาหวาน ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ด้วยเหตุทเี่ พศหญิง
มีน�้ำหนักเกินหรืออ้วน และมีภาวะเครียดมากกว่า32 และยัง
สอดคล้องกับผลส�ำรวจสุขภาพประชากรไทยในปี พ.ศ. 2557
ที่พบว่า มีสัดส่วนของการเป็นโรคเบาหวานเพศหญิงสูงกว่า
เพศชายร้อยละ 9.8 และ 8.9 ตามล�ำดับ และพบว่าเพศหญิง
ยังมีความชุก ของภาวะ IFG สูงสุด4 นอกจากนีผ้ ลการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานที่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย29 ซึง่ หากเพศหญิงละเลยไม่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ติ วั จะท�ำให้มโี อกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าเพศชาย
3. ความรูเ้ รือ่ งโรคเบาหวาน ไม่สามารถท�ำนายพฤติกรรม
ป้องกันการโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2ได้ทงั้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังขาดความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคเบาหวาน ประกอบกั บ ความเคยชิ น กั บ
พฤติกรรมเดิม จึงขาดความตระหนักและไม่เห็นความส�ำคัญ จึง
ละเลยการการปฏิบัติและการดูแลตนเองที่เหมาะสม33
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4. การสนับสนุนทางสังคม ไม่สามารถท�ำนายพฤติกรรม
ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคเบาหวานในวั ย รุ ่ น ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งต่ อ โรค
เบาหวานได้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างเป็นเพียงกลุม่ ทีเ่ สีย่ ง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน ยังไม่ปว่ ยเป็นโรคจึงยังไม่เข้าสูก่ ารดูแล
ตามระบบสุขภาพ ไม่มกี ารนัดพบแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การสนับสนุนทางสังคมในส่วนของการได้
รับค�ำแนะน�ำจากทีมสุขภาพอาจมีไม่มากนัก และไม่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการพัฒนา รูปแบบโปรแกรมการป้องกันโรค
เบาหวานให้กบั ประชาชนโดยเฉพาะกลุม่ เสีย่ งต่อโรคเบาหวาน
ให้ตระหนัก และรับรูถ้ งึ ความเสีย่ งโดยเฉพาะเพศหญิง โดยการ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนในกรณีมีความเสี่ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
เบาหวาน ความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมถึง
การดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งในด้านการบริโภคอาหาร การ
ออกก�ำลังกาย การจัดการความเครียดที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
และลดโอกาสเสีย่ งในการเกิดโรคเบาหวาน โดยมุง่ เน้นส่งเสริม
ให้มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม และมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินการเกิดโรคเบาหวาน
2. ควรก�ำหนดนโยบายการคัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนป้องกัน
โรคเบาหวาน โดยมีการประเมินการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ควบคูไ่ ปด้วย เพือ่ ให้
ค�ำแนะน�ำ และส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานใน
ทันทีที่พบกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งจะช่วยในการ
ป้องกันวินิจฉัย และค้นหาผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ได้เร็วขึ้น
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