
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก และขนาดกลุมตัวอยาง 97 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความรู และทัศนคติของผูปวยเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุมผูปวยโรคเบาหวาน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา  (Descriptive 

Statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด และสถิติอนุมาน ( Inferential Statistics) 

วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโรคเบาหวาน ทัศนคติ และพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานโดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับสูง รอยละ 97.9 มีทัศนคติที่ดีตอ
โรคเบาหวานอยูในระดับสูงรอยละ 62.9 และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน  ประกอบดวย 
ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย และดานการใชยารวมอยูในระดับสูง ไดแก รอยละ 56.7 ( = 35.08, S.D = 4.12) 
รอยละ 62.9 ( = 27.14, S.D = 5.45) และ รอยละ 60.8 ( = 37.25, S.D = 4.11) ตามลําดับ สําหรับความสัมพันธระหวาง
ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทา
โพธิ์ พบวาความรู และทัศนคติมีสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน (r = 0.047, r = 0.009) อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

คําสําคัญ: ความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, ผูปวยโรคเบาหวาน
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Abstract 

This study was descriptive research. Have a purpose to study relation of knowledge, attitudes and 

self-care behaviors of diabetic patients receiving services at Tha Pho Health Promoting Hospital, Muang District, 

Phitsanulok Province. The sample size were 97 diabetes patients. Data was collected by used diabetes 

knowledge and attitudes about diabetes and self-care behaviors of the diabetic patient group questionnaire. 

The data were analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, 

maximum, minimum and Inferential Statistics analyzes the relationship between diabetes knowledge, attitudes, 

and self-care behaviors of diabetics using the Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The result showed that the most of sample have high level of knowledge about diabetes 97.9%, and 

good attitude to diabetes disease 62.9% and self-care behaviors of diabetic patients include food consumption, 

exercise and drug use were at high level such as 56.7% ( = 35.08, S.D = 4.12) , 62.9% ( = 27.14, S.D = 5.45) 
and 60.8% ( = 37.25 , S.D = 4.11). The relationship between knowledge, attitudes and self-care behaviors of 

diabetic patients receiving services at Tha Pho Health Promoting Hospital are significant with ( r = 0.047, r = 

0.009) for self-care behaviors of diabetic patients  

Keywords: Knowledge, Attitudes, Self–care behaviors, Diabetes Patients    

บทนํา 
โรคเบาหวานเปนโรคในกลุม NCDs (โรคไมติดตอเรื้อรัง) มีแนวโนมการเพิ่มจํานวนของผูปวยโรคเบาหวานมากขึ้นทุกป 

อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง บริบทแตละพื้นท่ี รายได คานิยม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึ่งอาจสงผล
ใหเปนปญหาสุขภาพของประชากร จากขอมูลของสมาพันธเบาหวานนานาชาติ (American Diabetes Association)  ไดรายงาน
ไววา มีผูปวยเบาหวานท่ัวโลกรวม 425 ลานราย แบงเปนกลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป จํานวน 98 ลานราย และชวงอายุ 20-64 ป 
จํานวน 327 ลานราย ไดคาดการณวาในป พ.ศ.2588 จะมีผูปวยเบาหวานจํานวน 629 ลานรายทั่วโลก ในประเทศไทย มีผูปวย
โรคเบาหวาน 4.4 ลานราย  เปนอันดับที่ 4 ของภาคพ้ืนแปซิฟก รองลงมาจาก จีน อินเดีย และญี่ปุน (สมาคมโรคเบาหวานแหง
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ประเทศไทย,2560) สําหรับประชากรไทยวัยผูใหญปวยเปนโรคเบาหวานถึง 4.8 ลานคน และมักเกิดภาวะแทรกซอนเมื่ออายุ
เพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคมาจากวิถีชีวิต โรคอวน  และอายุที่มากขึ้น ในจํานวนนี้มีผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยและดูแลรักษา
เพียงรอยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ลานคน บรรลุเปาหมายในการรักษาไดเพียง 0.9 คน ทําใหอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานใน
เมืองไทยมีมากถึง 200 รายตอวัน คาดการณวาความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 5.3 ลานคนภายในป 2583 ซึ่งหากดูแล
รักษาไดไมดีอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน โรคไต และการถูกตัดเทาหรือขา (วรรณี นิธิยานันท, 2562) บุคคลที่มีความเสี่ยงตอ
โรคเบาหวานและควรไดรับการตรวจคัดกรอง ไดแก ผูที่อายุมากกวา 35 ปขึ้นไป ผูที่อวน (มีคาดัชนีมวลกายหรือ BMI มากกวา 25) 
และมีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน  มีโรคความดันโลหิตสูงระดับไขมันในเลือดผิดปกติ  มีประวัติเปนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ 
หรือมีประวัติคลอดทารกน้ําหนักเกิน 4 กิโลกรัม มีโรคหัวใจและหลอดเลือด และสตรีที่มีภาวะถุงน้ํารังไข (Polycystic Ovary 

Syndrome) (อุษณีย ดํารงพิพัฒนกุล, 2560)  
สถานการณโรคเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 2 ตั้งอยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางของ

ประเทศไทยประกอบดวย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก, เพชรบูรณ อุตรดิตถ ตาก และ สุโขทัย มีประชากรรวมทั้งหมด 3,486,025 คน 
จํานวนประชากรไมเกิน 5 ลานคน สาเหตุการปวยของผูปวยใน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จะเปนโรคท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เชน โรคเบาหวาน (สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2, 2557) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก 
พบผูปวยโรคเบาหวานตามจํานวนกลุมเปาหมายที่คัดกรอง อาศัยอยูจริงในจังหวัดพิษณุโลก อายุมากกวาหรือเทากับ 35 ป          
ในปงบประมาณ 2561 ทั้งหมด 172,352 เปนเพศชายจํานวน 53,461 เพศหญิง 118,891 คิดเปนรอยละ 76.48 ซึ่งในอําเภอเมือง
พิษณุโลก พบผูปวยโรคเบาหวานตามจํานวนกลุมเปาหมายท่ีคัดกรอง ทั้งหมด 1,711 คน เปนเพศชายจํานวน  716 เพศหญิง 995 

คิดเปนรอยละ 96.23 (ระบบคลังขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรัง จังหวัดพิษณุโลก, 2561) ในสวนตําบลทาโพธิ์มีอัตราผูปวยเบาหวานท่ี
ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลทาโพธิ์ ปงบประมาณ 2562 
มากท่ีสุด เฉพาะในโรงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ จํานวน 128 คน (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธ์ิ , 2562) 
ปญหาท่ีไดกลาวมาน้ีทําใหผูวิจัยเห็นถึงปจจัยที่ทําใหเกิดโรคเบาหวานที่ปจจุบันเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการ
รักษาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเปนอยางดี อีกทั้งยังจะตองควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหต่ําลง รวมท้ังคาดหวังบุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมหรือแสดงบทบาทในการเปนผูปวยเบาหวานไดอยางเหมาะสม และสามารถควบคุมโรคใหอยูในระดับที่ 
นาพอใจ  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยใชทฤษฎีเกี่ยวกับความรูทัศนคติและพฤติกรรม 
(Knowledge Attitude Practice : KAP) มาเปนแนวทางในการศึกษา ผูวิจัยเห็นวาหากผูปวยไดรับความรูทางดานพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอ จะชวยใหผูปวยโรคเบาหวานมีความสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 
และลดภาวะแทรกซอน หรือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
และสามารถผลท่ีไดมาเปนแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการใหความรูแกผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อที่จะกอใหเกิดเจตคติที่ดีและ
สงผลไปยังการปฏิบัติที่ถูกตอง มีผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางตอเนื่องตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานตําบล
ทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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สมมติฐานของการวิจัย 

ความรู และทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้เปนผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวานซ่ึงเขามารับ
บริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 11 หมูบาน 128 คน 
     ขนาดกลุมตัวอยาง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane (1973) เปนเกณฑในการ
กําหนดคาความคลาดเคลื่อน ซึ่งกําหนดเทากับ 0.05 ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จํานวน 97 คน  

   การสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic random sampling) โดยเริ่มสุมดวยหมายเลขรายช่ือ
ของผูปวยโรคเบาหวานซึ่งเขามารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ คํานวณหาชวงของการสุมเม่ือไดชวงของการ
สุมที่มีคาเทากับ 1 แลวหลังจากนั้นผูวิจัยไดกําหนดเลข Start up โดยวิธีการจับฉลาก โดยกําหนดหมายเลข เริ่มท่ีหมายเลขนอยสุด
คือ 1 ถึง 3 จับฉลากหมายเลขท่ีกําหนดมา 1 หมายเลข มาเปนเลข Start up แลวบวกกับชวงของการสุมที่คํานวณได  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีใชเปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพปจจุบัน รายได

ตอเดือน ระยะเวลาในการปวย ภาวะแทรกซอนอาการที่ผิดปกติ วิธีการรักษา 
สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน มีขอคําถาม 20 ขอ  
สวนที่ 3 ทัศนคติเกีย่วกับโรคและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน มีขอคําถาม 20 ขอ  
สวนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการบริโภค 

จํานวน 15 ขอ  ดานการการออกกําลังกาย จํานวน 15 ขอ และดานการใชยา จํานวน 15 ขอ 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ความตรงของเนื้อหา โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน คา IOC ซึ่งมีคา 0.66-1

ความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง 3 ดาน คาความเชื่อมั่นเทากับ  0.94, 0.90, 0.88 และ 0.89 ตามลําดับ และแบบสอบถามความรูเรื่องโรคเบาหวาน 
นําไปวิเคราะหหาคาความเที่ยงโดยวิธีของคูเดอรริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20) ไดคาความเที่ยง 0.80 
และคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.200 – 0.911 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล งานวิจัยนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยดําเนินการขออนุมัติ หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล
ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลทาโพธิ์ หลังจากนั้นชี้แจงวัตถุประสงคทําความเขาใจ อธิบายรายละเอียดการวิจัย 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และทําการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งการพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง  เก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจนครบ แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
5.1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาต่ําสุด และคาสูงสุด 

5.2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโรคเบาหวาน ทัศนคติ 
และพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง ในผูปวยโรคเบาหวานโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 
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ผลการวิจัย 

จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวาผูปวยสวนใหญเปนเพศหญิง พบในกลุมผูสูงอายุเฉลี่ย 50-59 ป อายุต่ําสุด 28 ป และอายุสูงสุด 89 ป 
มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ประกอบอาชีพคาขาย จบการศึกษาประถมศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รายได
ต่ําสุด 0 บาทหรือไมมีรายได และรายไดสูงสุด 30,000 บาท ดานสุขภาพ สวนใหญมีญาติสายตรง เชน พอ แม พี่นอง เจ็บปวยดวย
โรคเบาหวาน ระยะเวลาท่ีเปนโรคเบาหวานมากท่ีสุด 26 ป และเปนโรคเบาหวานนอยท่ีสุด 2 ป ปจจุบันยังไมพบภาวะแทรกซอน 
3 เดือนที่ผานมายังไมไดรับการตรวจคาระดับน้ําตาลในเลือด สวนใหญรักประทานยาเม็ด ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานในกลุมตัวอยางของตําบลทาโพธิ์อยูในระดับสูง จํานวน 95 คน คิดเปน
รอยละ 97.9 ทัศนคติของผูปวยเก่ียวกับโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานในกลุมตัวอยาง
ของตําบลทาโพธิ์อยูในระดับสูง จาํนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 62.9 ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละตามเกณฑคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
  (n=97) 

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานของผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับปานกลาง    (21 - 31 คะแนน) 2 2.1 

ระดับสูง             (32 - 42 คะแนน) 95 97.9 

( = 38.19, Min = 22, Max = 40, S.D =2.58) 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละตามเกณฑคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 

  (n=97) 

ทัศนคติของผูปวยเกี่ยวกับโรคเบาหวานของผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับปานกลาง    (34 - 47 คะแนน) 36 37.1 

ระดับสูง             (48 - 61 คะแนน) 61 62.9 

( = 47.85, Min = 38, Max = 55, S.D = 4.49) 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการบริโภคอาหารภาพรวมอยูในระดับ สูง 
( = 35.08, S.D = 4.12) ดานการออกกําลังกายภาพรวมอยูในระดับสูง ( = 27.14, S.D = 5.45) ดานการใชยาระดับสูง      
( = 37.25, S.D = 4.11) ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยรวมรายดานของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน (n=97) 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
 S.D. แปลผล 

ดานการบริโภคอาหาร  35.08 4.12 สูง 
ดานการการออกกําลังกาย 27.14 5.45 สูง 
ดานการใชยา 37.25 4.11 สูง 
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ความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน เมื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธปรากฏวาคาที่คํานวณไดเทากับ (r = 0.047, r = 0.009 ) พบวามีสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคเบาหวาน นั่นคือ ความรูมากและทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ดังแสดงในตาราง
ที่ 4 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ ดูแลตนเองของผูปวย 
  โรคเบาหวาน (n=97) 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 

r p-value ระดับความสัมพันธ 
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 0.202 0.047* มีความสัมพันธ 
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 0.265 0.009* มีความสัมพันธ 

* มีนัยสําคัญทางสถิต ิ< 0.05

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาสมมติฐานความรู และทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานผูวิจัย
อภิปรายตามสมติฐาน ดังนี้ 

ความรู และทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ผลการศึกษาในครั้งน้ี
พบวา ความรูมีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูที่ปวยดวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05 นั่นคือการที่ผูปวยโรคเบาหวานมีความรูความเขาใจและตระหนักในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองมากข้ึน 
ทําใหสามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับสภาวะโรคท่ีเปนอยูและยังสงผลใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดและไมเกิด
ภาวะแทรกซอน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอยูกับโรคเบาหวานไดอยางมีความสุข (มนรดา แข็งแรง และคณะ, 2560)  
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของลักษณา พงษภุมมา และศุภรา หิมานันโต (2560) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
ความรูและพฤติกรรมดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ตําบลบางทราย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  พบวา ความรูและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความรูรายไดและระดับการศึกษา 
มีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และสอดคลอง
กับการศึกษาของตวงพร กตัญ  ุตานนท และคณะ (2559) ไดศึกษาพฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานท่ีมา
รับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงหนึ่งอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูปวยโรคเบาหวานท่ีเปนกลุม
ตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนอยูในระดับเหมาะสมมาก 
ในรายดานพบวา ดานการควบคุมอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการดูแลตนเองขณะเจ็บปวย ดานการใชยา และดานการ
ปองกันภาวะแทรกซอนอยูในระดับเหมาะสมมาก สวนดานอารมณและจิตใจอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง ความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p-value < 0.05)  นอกจากนี้การมีความรูที่ดีอยางเดียวอาจไมไดสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ดังนั้นการ
พยากรณปจจัยเสี่ยงนั้น แพทย พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวของควรคํานึงถึงปจจัยดานการรับรูเปนสําคัญ ควรเนนย้ําใหผูเขารับ
บริการตระหนักถึงประโยชน และโทษของการปฏิบัติพฤติกรรม(อภิญญา บานกลาง และคณะ, 2559) ดังนั้น การใหความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานชวยเพิ่มความรูของผูปวยและเปล่ียนทัศนคติที่มีตอโรคเบาหวานในทุกดานท้ังยังชวยใหผูปวยบาหวานสามารถปรับ
กิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามความเหมาะสมได (Farzana Saleh et al., 2017) ความรูที่ดีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
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กับทัศนคติ ถาความรูไมเพียงพอจะสงผลตอทัศนคติในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งอาจจะตองมีโปรแกรมเพื่อชวย
สงเสริมสุขภาพในผูปวยโรคเบาหวาน (Halimatou Alaofè et al., 2021) 

ทัศนคติเก่ียวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธกันระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานเน่ืองจากวา 
ทัศนคติเปนตัวชวยใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตอง  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2543) จากกงานวิจัยพบวา ผูปวยเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานมีทัศนคติโดยภาพรวมอยูในระดับสูง (  = 2.42, SD = 0.18) โดยมีทัศนคติของผูปวยเก่ียวกับโรคเบาหวานมากท่ีสุด 
คือ หากควบคุมน้ําตาลไดตามเปาหมาย จะชวยชะลอการเกิดภาวะเเทรกซอนเรื้อรัง เชน เบาหวานข้ึนตา ไตวายเรื้อรังได 
(  = 2.93, SD = 0.33) รองลงมา คือ หากปลอยใหระดับนํ้าตาลในเลือดสูงมากเปนเวลานานจะทําใหเกิดภาวะเเทรกซอนจาก
โรคเบาหวาน เชน ตาฝา มือเทาชา ไตวาย โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงตามมาและผูเปนโรคเบาหวานไมควรรับประทานขนมหวาน 
เชน บัวลอย ลอดชอง และกลวยบวชชี เปนตน หรือถาจะรับประทานตองนาน ๆ ครั้ง (  = 2.87, SD = 0.42) สอดคลองกับ
การศึกษาของ ยุฑามาส วันดาว และคณะ (2561) ศึกษา ประสบการณการจัดการตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุม
ไมไดโรงพยาบาลสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบวา ประสบการณการจัดการตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุม
ไมไดมี 3 ดาน ไดแก 1) การจัดการตนเองดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการรับประทานยา พบวาชอบของ
หวาน ไมชอบออกกําลังกายและมักหลงลืมการรับประทานยา 2) การปรับตัวกับโรคดานบทบาทและดานอารมณ   และสอดคลอง
กับการศึกษาของปทมา สุพรรณกุล และคณะ (2560) ทีศ่ึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและปจจัยทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุโขทัย พบวา ปจจัยที่มีอํานาจทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่
ปวยเปนโรคเบาหวานสูงที่สุดไดแกแรงสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.401) รองลงมาไดแก ทัศนคติตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
(Beta = 0.377) ระดับน้ําตาลในเลือด (Beta=- 0.214) เพศชาย (Beta= 0.039) และระยะเวลาปวยเปนโรคเบาหวาน 
(Beta= 0.031) ตามลําดับตัวแปรทํานายท้ัง 5 ตัวรวมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดรอยละ 
91.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะนั้นการเขาใจเก่ียวกับการเจ็บปวยจึงควรสงเสริมทัศนคติในการดูแลตนเองของ
ผูปวยและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว จนสามารถชวยเหลือสนับสนุนใหผูปวยดูแลตนเองไดในระยะยาว  (ยุฑามาส  
วันดาว และคณะ, 2561) นอกจากนั้น ตองมีการสนับสนุนสงเสริมองคความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยางตอเนื่อง และจริงจัง 
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับโรค และมีการสงเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ทั้งการรับประทาน
อาหาร การดูแลสุขภาพทั่วไป และการรับประทานยาอยางตอเนื่อง เปนตน (สมจิตร ชัยยะสมุทร และวลัยนารี พรมลา, 2560)  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน 
ดานการบริโภคอาหาร กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการ

บริโภคอาหาร อยูในระดับสูง รอยละ 54.6 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับสูง 
ไดแก รับประทานอาหารจนอิ่มมากจนรูสึกอึดอัดอยูในระดับสูง เนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุ ทําใหระบบยอย
อาหารหรือเอนไซม ทํางานไดไมดีนัก จึงทําใหอาหารไมยอย รูสึกอึดอัดไมสบายตัว ที่คาเฉล่ียเทากับ 2.69 และพบวาผูปวยสวน
ใหญมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทแกงกะทิ และอาหารทอด รวมไปถึงอาหารท่ีมีแปงสูงและไขมันมาก เชน ขาว
เหนียวกะทิ อาหารทอด อยูในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแยงกับผลการรับรูดานสุขภาพของผูปวยเบาหวาน วาผูปวยเบาหวานควร
ควบคุมอาหารพวกแปงและไขมัน ดังนั้น จึงควรตองมีการสรางความตระหนักและช้ีใหเห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการไมควบคุม
อาหารในผูปวยเบาหวานใหมากขึ้น เพราะอาหารมีบทบาทสําคัญตอการรักษาและควบคุมโรคเบาหวานการรูจักเลือกรับประทาน
และกําหนดปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมกับความตองการของรางกายจะทําใหผูปวยสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดดี
คารโบไฮเดรต และไขมันเปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย อาหารประเภทน้ีควรควบคุมในผูปวยเบาหวาน เนื่องจากการ
รับประทานท่ีมากเกินไปจะเพิ่มปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเปนโรคแทรกซอนท่ีเกิดจากโรคเบาหวาน ดังนั้น
ผูปวยเบาหวานควรควบคุมอาหารไปพรอมกับการออกกําลังกายและการใชยาที่ถูกตองซ่ึงจะทําใหผูปวยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและลดการ
เกิดภาวะแทรกซอน ที่สอดคลองกับการศึกษาของวรรณรา ชื่นวัฒนา และณิชานาฏ สอนภักดี (2557) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการ
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ดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวาผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานโดยรวมอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ 54.90 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานการควบคุมอาหารผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ 50.98 การ
เลือกรับประทานอาหารอยางถูกตองและในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักอาหารผูปวยเบาหวานคืองดอาหารประเภทของหวาน
รับประทานผักไดไมจํากัดปริมาณจากัดอาหารพวกขาวแปงเนื้อสัตวและอาหารท่ีมีที่มีไขมันมากหากปฏิบัติตนในดานอาหารได
ถูกตองแลวจะสงผลใหมีสุขภาพดีขึ้นและระดับน้ําตาลในเลือดลดลง และสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงใจ พรหมพยัคฆ (2555) 
ที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลอง จังหวัด
พิษณุโลก พบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติตัวในระดับสูงรอยละ 50.0  

ดานการออกกําลังกาย กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการ
ออกกําลังกาย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 45.36 กลุมตัวอยางสวนใหญไมคอยออกกําลังกายตามเกณฑ ไดแก ออก
กําลังกายอยางนอย 1 วันตอสัปดาห, ออกกําลังกายตอเนื่องอยางนอยคร้ังละ 30 นาที, การออกกําลังกายโดยเริ่มจากการอบอุน
รางกาย เชน การยืดเหยียดตัวกลามเนื้อ และระดับต่ํา ไดแก ออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค, การปนจักรยาน, การวายน้ํา-เดิน
ในน้ํา, การรํามวยจีน, การวิ่งเร็ว, การเดินหรือวิ่งชา ๆ จนทําใหการออกกําลังกายนั้นไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ สามารถอธิบายได
วา รางกายมนุษยถูกสรางขึ้นมาใหมีการเคล่ือนไหว เพื่อความเจริญเติบโตและรักษาสภาพการทํางานท่ีดี เอาไวการเคล่ือนไหวนอย
หรือออกกําลังกายไมเพียงแตจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของสุขภาพ และยังเปนสาเหตุของความผิดปกติของรางกายและโรคราย
หลายชนิดที่ปองกันได ที่สอดคลองกับการศึกษาของ ลักษณา พงษภุมม , ศุภรา หิมานันโต (2560) ที่ศึกษาความรูและพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลบางทราย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวาในภาพรวมสวนใหญมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 88.4 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรกมล สิงหนอย พรชัย จูลเมตต และอวย
พร ตั้งธงชัย (2559) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายดวยยางยืดประยุกตสําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง พบวา การ
ออกกําลังกายดวยยางยืดประยุกตสําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคเร้ือรังที่สรางข้ึนชวยในการลดลงความดันโลหิตตัวบน การลดลงของคา
อัตราการเตนของหัวใจขณะพกัการลดลงของคาดัชนีมวลกาย การพัฒนาสมรรถภาพ       ดานระบบการหายใจและหลอดเลือดที่มี
คาสูงขึ้น ดานความแข็งแรงของกลามเนื้อมีคาสูงข้ึน ดานความยืดหยุนของกลามเนื้อและขอตอใหมีมากข้ึน และมีคาการ
สมรรถภาพดานการทรงตัวและความวองไวไดเร็วขึ้น แตไมมีผลตอการความดันโลหิตตัวลาง ดังนั้นโปรแกรมการออกกําลังกายดวย
ยางยืดสําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชออกกาํลังกายในผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังได  

ดานการใชยา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการใชยา โดยภาพรวม
อยูในระดับสูง รอยละ 61.86 โดยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการใชยามากท่ีสุด คือ มี
การอานฉลากยาใหเขาใจกอนรับประทานยาทุกครั้ง ที่คาเฉล่ียเทากับ 2.90 รองลงมา คือ รับประทานยาเบาหวานตรงตามจํานวน
ที่แพทยสั่ง ที่คาเฉล่ียเทากับ 2.89 ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลเม่ือมีปญหาดานสุขภาพ ก็จะปรับตัวในการดูแลตนเองใหเหมาะสม 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการควบคุมอาหาร จะชวยใหผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ดาน
การออกกําลังกายสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยสงเสริมกระบวนการใชน้ําตาลเพ่ิมความไวในการใชอินซูลินของกลามเนื้อ 
ดานการใชยา การเลือกรับประทานยา และวิธีการรับประทานยาท่ีถูกตองเพื่อลดระดับนํ้าตาลในเลือดดานการดูแลสุขภาพอนามัย
ของรางกายตนเองจะชวยปองกันภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน (Orem, 1995) สอดคลองกับการศึกษาของกฤษณา คําลอยฟา 
(2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานในภาพรวมอยูในระดับมาก (M=4.00,SD=0.38) 
และสอดคลองกับวิจัยของกุสุมา กังหลี (2557) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยทํานายพฤติกรรมการใชยาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พบวา ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สวนใหญมีความเชื่อที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรม และพฤติกรรมการใชยาอยูในระดับเหมาะสมมาก รอยละ84.30, 92.90 ตามลําดับ ความเชื่อที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
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สามารถทํานายพฤติกรรมการใชยาของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดรอยละ 35.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (R2 =351, 

p-value < 0.05) 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการเลือกสื่อในการใหความรูที่เหมาะสมกับผูปวยเบาหวานในหลากหลายชองทางไมวาจะเปนเอกสาร คูมือ วิดีโอ

และสื่อออนไลน เปนตน  

2. พัฒนาการสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน โดยการวางแผนงานสงเสริมสุขภาพผูปวย
โรคเบาหวานการใหคําปรึกษา ใหความรูผูที่ดูแล และสมาชิกครอบครัว 

3. ควรศึกษาการสงเสริมทัศนคติในการดูแลตนเองของผูปวยและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว  ในการดูแล
ผูปวยเบาหวานไดในระยะยาว 

4. ควรมีการพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยเบาหวาน โดยมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาเปนโปรแกรมการดแลสุขภาพสําหรับผูปวยเบาหวาน เชน การออกกําลังกาย การบริโภคอาหาร และการใชยา 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณประชาชนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และอาสาสมัครประจําหมูบาน ที่อํานวยความสะดวก และ
ชวยเหลือผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
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