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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ตาบลทุ่งมน อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จานวน 70 คน เป็ นเพศชาย จานวน 24 คน และเพศหญิง จานวน 46 คน โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลสาเร็ จรู ป สถิ ติที่ใช้ได้แก่ จานวน ร้อยละ และค่าไคว์สแควร์ ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ตาบลทุ่งมน อาเภอปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ มีการรับรู้ดา้ นสุ ขภาพในระดับ ปานกลาง และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดี
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มีเพศ อายุ สถานะภาพสมรสอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็ นโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน ที่ต่างกันมี
แบแผนการรับรู้ ดา้ นสุ ขภาพที่ไม่แตกต่างกัน ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ที่มีระดับการศึกษา กับ แหล่ งของรายได้ ที่ต่างกันมีแบบแผนการรั บรู ้ ด้าน
สุ ขภาพที่ต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มี เพศ ระยะเวลาที่ ทราบว่าเป็ นโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อน ที่
ต่างกันมีแบบแผนการรับรู ้ดา้ นสุขภาพที่ไม่แตกต่างกันผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มีอายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน
ที่ ต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ส่ ว นแบบแผนการรั บ รู้ ด้า นสุ ข ภาพของผู้ป่ วย
โรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน

Abstract

The aims of this descriptive research were to explore the relationship between health perceives and self-care behaviors of the people
with diabetes mellitus (DM) in Tungmon Subdistrict, Prasat District, Surin Province. The sample included of 70, 24 males and 46 females
from Stratified randomsampling technique. Data were collected by using three questionnaires assessing personal data, health perceives and
self-care behaviors. Data were analyzed by using frequency, percentage, and Chi-Square. The results of this study indicated that the people
with DM in Tungmon Subdistrict, Prasat District, Surin Province had moderate levels of health perceives and had good levels of Self-care
behaviors. The difference of gender, age, marital status, occupations, the monthlyincome, the period of time that know diagnosis, and
complications shown no difference of healthperceives and the difference of education levels, and income resources shown difference ofHealth
perceives at .05 levels of significance. The difference of gender, the period of time thatknow diagnosis, and complication shown no difference
of health perceives and the difference ofage, marital status, education levels, occupations, and the monthly incomeshown difference of selfcare behaviors at .05 levels of significance. Health perceives of thepeople with DM had positive correlation with self-care behaviors at .05
levels of significance.
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บทนา

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

โรคเบาหวานเป็ นโรคเรื้ อรังที่ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ร้อยละ 90 ของผูท้ ี่ ป่วยด้วยโรคเบาหวาน จะ
เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดไม่พ่ ึงอิ นซู ลิน(Non – insulin –
dependent diabetes mellitus /NIDDM) หรื อเบาหวานชนิ ด
ที่ 2 (Type II diabetes) (สานักระบาดวิทยา, 2557) จากการ
สารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนไทย โดยตรวจร่ างกาย
ครั้ งที่ 2 พ.ศ. 2539-2540 พบว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานมี
จานวนถึง 2 ล้านคน หรื ออัตราความชุกของภาวะเบาหวาน
ในประชากรกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 4.4 และเพิ่มขึ้นตาม
จานวนอายุที่มากขึ้น ความชุกสูงสุดที่กรุ งเทพฯ ร้อยละ 6.1
รองลงมาภาคเหนื อ ร้อยละ 5.3 และต่ าสุ ดภาคใต้ ร้อยละ
2.1 โดยใช้เ กณฑ์ร ะดับ น้ าตาลในเลื อ ด 126 มิ ลลิ ก รั มต่ อ
เดซิ ลิตรขึ้นไป และในกลุ่มประชากรที่ มีภาวะเบาหวานนี้
มี เพียงครึ่ งหนึ่ งที่ ทราบว่าตนเองเป็ นโรคเบาหวาน และ
น้อยกว่าครึ่ งหนึ่งที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม และจากการ
สารวจสภาวะสุ ขภาพของประชาชนไทย พบว่า คนไทย
อายุ 15 ปี ขึ้นไป มีภาวะเบาหวานร้อยละ 6.9 หรื อคิดเป็ น
จานวน 3.19 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นเกินกว่า 1.5 เท่า นับจากปี
2540 นอกจากนี้ กลุ่มที่มีภาวะเบาหวานรู ้ตวั ว่าเป็ น ร้อยละ
54.33 และเข้ารับการรักษาพยาบาลเพียงร้อยละ 48.54 ส่ วน
อัตราการตายด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น ในปี 2556 เท่ากับ
1081 คน ต่อประชากรแสนคน (สานักโรคไม่ติดต่อ, 2557)
ซึ่งปั จจัยเสริ มที่ทาให้เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานมากขึ้น
ได้แก่ ผูท้ ี่ มีภาวะความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเส้นเลือดสู ง
กรดยูริ ก ในเลื อ ดสู ง การใช้ย าสเตี ย รอยด์อ ย่า งไม่ ถู ก วิธี
ฯลฯและปั จจัยเสี่ ยงของการเกิ ดภาวะหรื อโรคเบาหวานที่
สาคัญคือ น้ าหนักเกิน ภาวะอ้วน และวิถีชีวิตนัง่ ๆ นอน ๆ
(สานักระบาดวิทยา, 2557)
โรคเบาหวานเป็ นการเจ็บ ป่ วยเรื้ อรั ง คื อ โรคที่ มี
ความผิ ด ปกติ ใ นการเผาผลาญสารอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน สาเหตุเนื่องจากขาดอินซูลิน
หรื อการทาหน้าที่ ของอินซู ลินลดลงมีผลให้ระดับน้ าตาล
ในเลือดสู งอยู่ตลอดเวลา อาจทาให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อนที่
เป็ นอันตรายต่อชีวิตได้ผปู ้ ่ วยต้องได้รับการดูแลรักษาและ
ก า ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู ้ เ กี่ ย ว กั บ กา ร ดู แ ล ต น เ อ ง ( self-

management) อย่างต่อเนื่ อง เพื่อควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนเฉี ยบพลันและลดความเสี่ ยง
ของการเกิ ด ภาวะแทรกซ้อนเรื้ อรั ง ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยใน
ผูป้ ่ วยด้วยโรคเบาหวานคื อ ไม่สามารถควบคุมอาหารได้
น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นขาดการออกกาลังกายที่ เหมาะสม การ
ละเลยต่อภาวการณ์เป็ นโรคเบาหวาน (วิภาวรรณ ลิ้มเจริ ญ,
2542) พฤติกรรมการปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง เช่น การกินยาไม่
สม่ าเสมอ การปรั บลดจ านวนยาเอง รวมทั้ งการ
รั บ ประทานอาหารที่ ไม่ เ หมาะสม น้อยหรื อมากเกิ น ไป
ขาดการออกกาลังกาย เป็ นต้น (กรองจิต ชมสมุทร, 2535)
รวมทั้งการไม่ไปรักษาหรื อรับการรักษาไม่ถูกวิธีจะส่ งผล
ทาให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมา ได้แก่ โรคหัวใจและหลอด
เลื อ ด (cardiovascular) ได้แ ก่ โรคความดัน โลหิ ต สู ง
(hypertension) ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia)
การทางานของเกล็ดเลือดผิดปกติ (Platelet disorders) ผล
จากการสู บบุหรี่ โรคหัวใจ (coronartheart disease) พยาธิ
สภาพของไต (nephropathy) ได้แก่ ภาวะไตเสื่ อมสภาพ
โรคไตเรื้ อรัง (chronic kidney disease) ไตวาย (kidney
failure) พยาธิ สภาพของตา (retinopathy) ได้แก่ตาต้อ โรค
ที่ เกิ ดกับเท้า (diabetic foot) ได้แก่ ชาเท้า (สาลิกา เมธ
นาวิน และสุภาวดี ด่านธารงกุล, 2544)
การควบคุ ม โรคไม่ ใ ห้ รุ นแรงมากขึ้ น จึ ง เป็ น
สิ่ งจ าเป็ นส าหรั บ ผู ้ ป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน ซึ่ งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพเป็ นวิธีหนึ่ งที่สาคัญ
ต่อการป้ องกันความรุ นแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจาก
ปั จจัยเสี่ ยงที่ สาคัญส่ วนใหญ่ เกิดจากการมีพฤติกรรมการ
ดู แ ลที่ ไ ม่ เหมาะสม จึ งจ าเป็ นต้องส่ งเสริ ม ให้ผูป้ ่ วยด้ว ย
โรคเบาหวาน มีแผนในการดาเนิ นชีวิตที่เหมาะสมกับโรค
ที่เป็ นอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง
กิ จ กรรมที่ บุ ค คลกระท าจนเป็ นแบบแผนในการด าเนิ น
ชี วิตประจาวัน เพื่อยกระดับภาวะสุ ขภาพของตนเองให้ดี
ขึ้น จนทาให้บุคคลนั้นประสบผลสาเร็ จ ตามจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้ในชีวติ โดยกิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพมีทงั หมด
6 ด้าน คือ ด้านโภชนาการ ด้านความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพ
ด้านกิ จกรรมทางด้านร่ างกาย ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านการพัฒนาทางจิ ตวิญญาณและด้านการจัดการ
กั บ ความเครี ยด ซึ่ งพฤติ ก รรมแต่ ล ะด้ า นนั้ นผู ้ ป่ วย
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โรคเบาหวานอาจจะมี การปฏิ บตั ิ กบั ตนเองที่ แตกต่างกัน
ซึ่ งความแตกต่ างเหล่า นั้นย่อมส่ งผลกระทบต่ อการดู แ ล
สุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเองอย่างแน่ นอน (พวง
พยอม การภิญโญ, 2535) ซึ่ งผูป้ ่ วยโรคเบาหวานใน ตาบล
ทุ่งมน อาเภอปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ น้ นั จะมีพฤติกรรม
การดู แลตนที่ แตกต่างกันไปตามสภาพความเป็ นอยู่และ
อาชี พ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ้อ นของ
โรคเบาหวานที่ ตามมาผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่ มีพฤติกรรม
การดู แลตนเองที่ ถูกต้อง จะมี ผลให้การรั กษาบรรลุ ตาม
ความต้องการได้ จึ งอาจกล่าวได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพของกา
รักษานั้น ขึ้นอยูก่ บั การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
เป็ นส่ ว นใหญ่ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน จึงเป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่เกิ ดจากโรคเบาหวาน และเป็ นไปตามแผนการักษาของ
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข ซึ่ ง พฤติ กรรมการดู แลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน จะบรรลุเป้ าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ
หรื อไม่น้ นั ขึ้ นอยู่กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานเอง ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษา
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน เพื่ อ
ทราบข้อมูลพื้นฐานที่ สาคัญ ในการกาหนดแนวทางการ
ส่ งเสริ มในการดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งได้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมที่ ค วร
สนับสนุ น หรื อพฤติ กรรมที่ ควรปรับแก้ไข ให้เหมาะสม
กับ สภาพชี วิต ประจ าวัน เพื่อ คุ ณภาพชี วิต ที่ ดี ข องผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ในเขตอาเภอปราสาทต่อไป

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย

1. เพื่อศึ กษาปั จจัย และการรับรู ้ด้านสุ ขภาพ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ในเขต
ตาบลทุ่งมน อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู ้ ด้า น
สุ ขภาพ กั บ พฤติ กรรมการดู แลตนเองของผู ้ ป่ วย
โรคเบาหวาน ในเขตตาบลทุ่งมน อาเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์

วิธีดาเนินการวิจัย

การวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ เพื่ อ จะศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ ดา้ นสุ ขภาพกับพฤติ กรรม
การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ตาบลทุ่งมน อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง

การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาการรั บ รู ้ แ ละ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวาน ซึ่งได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคเบาหวาน ที่ ข้ ึนทะเบี ยนเป็ น
ผูป้ ่ วยโรคไม่ ติ ด ต่ อ ในเขตรั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพต าบลทุ่ ง มน อ าเภอปราสาท จั ง หวัด
สุรินทร์ จานวน 70 คน

เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล

การเลื อกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา
ครั้งนี้ เป็ นผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ในเขตตาบลทุ่งมน อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ จานวน 70 คน โดยการพิทักษ์
สิ ท ธิ์ กลุ่ ม ตัว อย่า งการวิจัย ครั้ งนี้ ผ่า นความเห็ น ชอบต่ อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย มหาวิ ท ยาลัย เฉลิ ม
กาญจนา ใน ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ทาการพิทกั ษ์
สิ ทธิ์กลุ่ม ตัวอย่าง โดยการแนะนาตัวกับกลุ่มตัวอย่าง และ
ชี้แจง วัตถุประสงค์ในการวิจยั สอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล
และ และให้ขอ้ มูลเรื่ องการักษาความลับ และการมีสิทธิ์ ที่
จะตอบรับหรื อปฏิเสธการเข้าร่ วมวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย ในครั้ งนี้ เป็ น
แบบสอบถามเพื่อศึ กษาการรั บรู ้ และพฤติ กรรมการดู แล
ตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวาน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น
6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป
ส่ ว น ที่ 2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก า ร รั บ รู ้ เ กี่ ย ว กั บ
โรคเบาหวาน แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้โอกาส
เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน การรับรู ้
ความรุ นแรงของโรคเบาหวาน การรับรู ้ประโยชน์ของการ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ การรับรู ้อุปสรรคของ
การปฏิบตั ิเพื่อดูแลสุขภาพของผูป้ ่ วยเบาหวาน ก า ร แ ป ล
ความหมาย การรั บรู ้ เกี่ ยวกับโรคเบาหวาน ระดับน้อ ย
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(1.00 -1.66) ระดับ ปานกลาง (1.67-2.33) และระดับดี
(2.34-3.00)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติ กรรมการดูแลตนเอง
ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การ
ดูแลด้านร่ างกาย การดูแลด้านการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
การดูแลด้านการรักษาพยาบาล การดูแลด้านจิตใจ อารมณ์
และสังคม การแปลความหมาย ระดับพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ระดับน้อย (1.00 -1.66) ระดับ ปานกลาง (1.672.33) และระดับดี (2.34-3.00)
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามปั จ จัย น าในการรั บ รู ้ แ ละ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามปั จจัยเอื้ อในการรั บรู ้ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ส่ วนที่ 6 แบบสอบถามปั จจัยเสริ มในการรับรู ้และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ได้แก่
ปั จจัยเสริ มในการรับรู ้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน แหล่งข้อมูลที่ ได้รับข่าวสาร บุคคลที่
ให้ขอ้ มูล
การตรวจคุณภาพเครื่ องมือ โดยการตรวจสอบตรง
ของเนื้ อหา (Content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่ า น ตรวจสอบความครอบคลุ ม และสอดคล้อ งตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliablity)
โดยทดลองกับกลุ่มที่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ (Cronbach’s
Alpha coefficient) เท่ากับ 0.87

การวิเคราะห์ ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิติเชิ งพรรณนา คือ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด-ต่ าสุ ด
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ร ะหว่า งลัก ษณะส่ วนบุ คคล การ
รับรู ้ดา้ นสุ ขภาพ กับพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ด้วยสถิ ติ ไ คว์สแควร์ และสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

1. ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิ ด
เป็ นร้อยละ 65.71 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 34.29 ส่ วน
ใหญ่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 47.14 รองลงมามี
อายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.72 มีสถานภาพคู่
มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 80 มี ก ารศึ กษาในระดั บ
ประถมศึ ก ษา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68.57 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมมากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.85 รองลงมา
ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 7.14 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่ากว่า 5,000 คิดเป็ นร้อยละ 74.29 รองลงมา 5,001 –
10,000 คิดเป็ นร้อยละ 11.43 ส่ วนใหญ่มีแหล่งของรายได้
จากอาชี พมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 68.57 ระยะเวลาป่ วย
เป็ นโรคเบาหวานมากกว่ า 3 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 90
ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่เป็ นโรค
ความดันโลหิ ตสู ง คิดเป็ นร้อยละ 75.72 รองลงมาชาปลาย
มือปลายเท้า คิดเป็ นร้อยละ 7.15
2. ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ตาบลทุ่งมน อาเภอปราสาท
จังหวัดสุ รินทร์ มีแบบแผนการรับรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 52.2) และพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
ระดับดี (ร้อยละ 61.4)
3. ผู ้ป่ วยโรคเบาหวานที่ มี เพศ อายุส ถานะภาพ
สมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็ น
โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน ที่ ต่างกันมี แบบแผนการ
รับรู ้ดา้ นสุขภาพที่ไม่แตกต่างกัน
4. ผู ้ป่ วยโรคเบาหวานที่ มี ระดับ การศึ ก ษา กับ
แหล่งของรายได้ ที่ต่างกันมีแบบแผนการรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ตาบลทุ่งมน อาเภอปราสาท
จั ง หวัด สุ ริ นทร์ ที่ มี เพศ ระยะเวลาที่ ทราบว่ า เป็ น
โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน ที่ ต่างกันมี แบบแผนการ
รับรู ้ดา้ นสุขภาพที่ไม่แตกต่างกัน
6. ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ตาบลทุ่งมน อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ที่มี อายุสถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน แหล่งของรายได้ ที่ ต่างกันมี
พฤติ กรรมการดู แลตนเองที่ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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7. แบบแผนการรับรู ้ ดา้ นสุ ขภาพของผูป้ ่ วยตาบล
ทุ่ ง มน อ าเภอปราสาท จัง หวัด สุ ริ น ทร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
8. การศึ ก ษาปั จ จั ย น า โดยวัด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
โรคเบาหวานของผูป้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน พบว่าผูป้ ่ วยมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูใ่ นระดับสู ง คิด
เป็ นร้อยละ 75.70
9. การศึ กษาปั จ จัยเอื้ อในการรั บรู ้ และพฤติ กรรม
การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน พบว่า ประชากรผู ้
ที่ป่วยเป็ นโรคเบาหวาน เคยได้รับบริ การด้านสุ ขภาพจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ร้อยละ 100)
10. การศึกษาปั จจัยเสริ มในการรับรู ้และพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน พบว่า ประชากรผู ้
ที่ ป่วยเป็ นโรคเบาหวาน ทุกคนเคยได้รับข่าวสารในเรื่ อง
การรั บ รู ้ แ ละและพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขมากที่ สุด คิ ดเป็ น
ร้อยละ 100 และได้รับข้อมูลจากการดูโทรทัศน์ มากที่สุด
(ร้อยละ 82.9)

อภิปรายผลการวิจัย

ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
61 ปี ขึ้ น ไป การศึ กษาในระดับ ประถมศึ กษา ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท
ร ะ ย ะ เ วล า ป่ ว ย เ ป็ น โ ร ค เ บ า ห ว า น น า น กว่ า 3 ปี
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานส่ วนใหญ่เป็ นโรคความ
ดัน โลหิ ต สู ง ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้มี ค วามสอดคล้อ งกั บ
การศึกษาของคงฤทธิ์ วันจรู ญ และคณะ (2556) ชุติมา ลีลา
อุดมลิป (2552) และสิ ริรัตน์ ปิ ยะภัทรกุล (2555) นอกจากนี้
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานมีแบบแผนการรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพ อยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง และพฤติ กรรมการดู แ ลตนเอง อยู่ใ น
ระดับสู ง สอดคล้องกับการศึ กษาของคงฤทธิ์ วันจรู ญและ
คณะ (2556) ศึกษาเรื่ องความรู ้ การรับรู ้ความสามารถของ
ตนเอง พฤติ กรรม และสภาวะสุ ขภาพของผู ้ ป่ วย
โรคเบาหวานประเภท 2 ตาบลลาปาว อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ และเรื่ องพฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ชนิ ดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบ

ของสถานี อ นามัย อ้าเภอแก้งคร้ อ จังหวัดชัย ภูมิ ของสิ ริ
รั ตน์ ปิ ยะภัทรกุล (2555) ผูป้ ่ วยเบาหวานมี แบบแผนการ
รับรู ้ ด้านสุ ขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่ องมาจาก
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานส่ วนใหญ่ได้รับ ความรู ้ เรื่ องเกี่ ยวกับ
โรคเบาหวาน จากบุ คลากรสุ ข ภาพ โดยที่ ห น่ ว ยบริ ก าร
สุ ขภาพและบุคลากรสาธารณสุ ข มุ่งให้บริ การเฉพาะการ
ตรวจประเมิ น สุ ข ภาพ การจ่ า ยยาตามนั ด และการให้
คาแนะนาระยะสั้น เมื่อมารับบริ การในแต่ละครั้งเท่านั้น
ซึ่ ง ผูป้ ่ วยเบาหวานส่ วนใหญ่จ ะมาตามนัด เพื่ อมารั บการ
ตรวจประเมินสภาวะสุ ขภาพและรับยา หรื อได้รับความรู ้
จากการจัดอบรมให้ความรู ้ระยะสั้นตามโครงการเท่านั้น
จึ ง ท าให้ ผู ้ป่ วยเบาหวานส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ การรั บ รู ้ ด้า น
สุ ขภาพ เกี่ ย วกับ โรคเบาหวานโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง แต่ ผู ้ป่ วยเบาหวานส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรม
สุ ขภาพโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี อธิ บายได้ว่า เนื่ องจาก
บริ บทของพื้นที่ วิจัย ในส่ วนของข้อมูลคุ ณลักษณะส่ ว น
บุคคลของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน พบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานส่ วน
ใหญ่มีระยะเวลาการเจ็บป่ วยมากกว่า 3 ปี และระยะเวลา
การเจ็บป่ วย 3 ปี ขึ้นไป มีอายุมากกว่า 61 ปี ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าว เป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานที่ มีอายุมากและมี ระยะเวลา
การเจ็บป่ วยที่ยาวนาน จึงมีประสบการณ์มากในการดาเนิ น
ชี วิต มีประสบการณ์ มากในการเรี ยนรู ้สาหรับการปฏิ บัติ
ดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และมีความรู ้ความเข้าใจ
และมี ความตระหนักเกี่ ยวกับโรคที่ ตนเองเป็ น ส่ งผลให้
ผูป้ ่ วยเบาหวานส่วนใหญ่ในกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมอยูใ่ น
ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Orem (1991, อ้าง
ใน ศิ ริวรรณ อินทรวิเชี ยรคชา, 2555) พบว่า เมื่อบุคคลมี
วุฒิภาวะมากขึ้น ย่อมมี การตัดสิ นหาทางเลื อกที่ ดี และมี
การตัดสิ นใจที่ ถูกต้องในการดูแลตนเองทางด้านสุ ขภาพ
ยอมรั บ และรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะกระท าเพื่ อ การดู แ ลตนเอง
ทางด้านสุ ขภาพได้ดีกว่าวัยเด็ก อีกทั้ง ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ มี
อายุ ม ากและมี ร ะยะเวลาเจ็ บ ป่ วยที่ ย าวนาน จะเกิ ด
ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้มาก จึงพยายามหาช่องทางใน
การดูแลตนเองให้หายจากการเจ็บป่ วย
ระดับการศึ กษา มี ความสัมพันธ์กบั แบบแผนการ
รับรู ้ดา้ นสุ ขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของกุสุมา กังหลี
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(2557) ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีระดับการศึกษาที่ดีจะส่งเสริ มให้
แสวงหาความรู ้ นามาสู่การมีแบบแผนการรับรู ้ดา้ นสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่มากขึ้น ทาให้ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวานที่
มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน ย่อ มมี ก ารรั บ รู ้ ด้า นสุ ข ภาพที่
แตกต่างกัน
เพศ และภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง สอดคล้อง
กับการศึกษาของชุติมา ลีลาอุดมลิป (2552) โดยพบว่า เพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานโรงพยาบาลห้ ว ยผึ้ ง จั ง หวัด กาฬสิ น ธุ์
เนื่องจากผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่อยูใ่ นเขตตาบลทุ่งมนนั้นไม่
ว่าเพศหญิงหรื อชาย จะได้รับการรักษา และได้รับความรู ้
จากบุคลากรสุ ขภาพของโรงพยาบาลเหมือน ๆ กัน ซึ่ งทา
ให้ ไ ม่ ว่ า ผู ้ ป่ วยโรคเบาหวานเพศหญิ ง หรื อชาย มี
ภาวะแทรกซ้อ นหรื อ ไม่ ก็ จ ะได้รั บ ความรู ้ ด้า นสุ ข ภาพ
เกี่ยวกับการดูแลและปฏิบตั ิตนไม่ต่างกัน
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของมงคลชัย แก้วเอี่ยม
(2550) ที่ ได้ศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ และ
พฤติกรรมการดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ตาบล
หนองกลางนา จังหวัดราชบุรี พบว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่
มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
แหล่งรายได้ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ต่างกัน
การศึ กษาของคงฤทธิ์ วันจรู ญ และคณะ (2555) ผูป้ ่ วย
เบาหวานที่ มีอายุต่างกัน มี พฤติ ก รรมแตกต่า งกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีอายุ
60 ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมแตกต่างและสูงกว่ากลุ่มอายุ 45-60
ปี และกลุ่มอายุต่ ากว่า 45 ปี การศึ กษาของ เรมาล นัน ท์
ศุภวัฒน์ (2542) พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพของผู ้สู ง อายุ และจอนผะจง เพ็ ง จาด
(2533) ที่ พบว่ารายได้ครอบครั วมี ความสัมพันธ์ทางบวก
กับการดูแลตนเอง และการศึกษาจะช่วยให้บุคคลได้พฒั นา
ความรู ้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการดูแตนเองหรื อบุ คคล
อื่น ดังนั้น ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่ มีระดับการศึ กษาต่างกัน
จึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่แตกต่างกัน

การรั บ รู ้ ด้านสุ ขภาพมี ค วามสัมพัน ธ์ท างบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ตาบลทุ่ งมน อาเภอปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ หากผูป้ ่ วยมี
การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองมาก ก็ จ ะสามารถมี
พฤติ กรรมการปฏิ บัติตนเกี่ ยวกับโรคเบาหวาน เช่ น การ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ การรับประทานอาหารที่สมดุลกับ
สุ ขภาพ เป็ นต้น สอดคล้องกับการศึ กษาของชนาธิ ป ศรี
พรหม (2550) พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรู ้
โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคเบาหวาน และการรับรู ้ผลดี
ของการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์
กับระดับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของตนเองของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ซึ่งสอดคล้องกับ Rosenstock (จิริยา อินทนา
และนิตยา พันธุ์เวช, 2542) ที่เชื่อว่าการที่บุคคลใดก็ตามจะ
มีพฤติกรรมในการป้ องกันโรคมิให้เกิดกับตนนั้นจะต้องมี
ลักษณะการรับรู ้ ดังนี้ การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการเกิดโรค
การรั บรู ้ความรุ นแรงของโรค การรั บรู ้ถึงประโยชน์หรื อ
คุณค่าของการปฏิ บตั ิ การรับรู ้อุปสรรคในการปฏิ บตั ิ ตน
ปั จจัยส่งเสริ ม ความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ ดังที่ Roger (ศิ
ริ วรรณ อินทรวิเชียรคชา, 2555) กล่าวว่า บุคคลจะยอมรับ
สิ่ งใด ๆ ก็ตาม บุคคลนั้นต้องใช้ความรู ้ ความคิด มาใช้ใน
การพิ จ ารณาเสี ย ก่ อ น ในการพิ จ ารณานั้น ย่อ มจะต้อ งมี
ปั จจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อการประกอบการตัดสิ นใจ
จึ ง จะท าให้ บุ ค คลนั้ นสามารถตัด สิ น ใจได้ว่ า จะแสดง
พฤติ ก รรมหรื อไม่ แ สดงพฤติ ก รรมนั้ น โดยปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั แบบแผนการรับรู ้ และพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของผู ้ป่ วยเบาหวาน คื อ การได้รั บ ความรู ้ เ รื่ อ งการดู แ ล
สุ ข ภาพตนเองจากบุ ค ลากรสาธารณสุ ข สอดคล้อ งกับ
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการควบคุ ม ระดับ
น้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน จังหวัดมุกดาหาร
ของอรทัย วุฒิเสนา (2553) พบว่า ปั จจัยทางชีวสังคม การ
สนับ สนุ น ทางสัง คม การรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเอง
ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิ การ
รับรู ้ความคาดหวังผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติ กรรมการควบคุ มระดับน้ าตาลในเลื อด
ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน จังหวัดมุกดาหาร และปั จจัยด้าน
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การรับรู ้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพเป็ นปั จจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ พฤติ ก รรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพของ
ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี (ศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา
, 2555)
โดยสรุ ป ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ตาบลทุ่งมน อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ มี การรับรู ้ด้านสุ ขภาพในระดับ
ปานกลาง และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดี และ
แบบแผนการรั บรู ้ด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน มี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง โดยปั จจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพคือการได้รับความรู ้เรื่ อง
การดูแลสุขภาพตนเองจากบุคลากรสาธารณสุข

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

1. ผูป้ ่ วยเบาหวานส่ วนใหญ่มีระดับการรั บรู ้แบบ
แผนด้านสุขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรให้ความรู ้แก่
ประชาชนทั้งในกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ให้
มี ความรู ้ ในการดู แลตนเองไม่ใ ห้ป่วยด้ว ยโรคเบาหวาน
หรื อความรู ้ในการปฏิ บตั ิตนที่ ถูกต้องเมื่อตนเองป่ วยด้วย
โรคเบาหวานเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน และสามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั บุคคลอื่นได้
2. ผูป้ ่ วยเบาหวานส่ วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมด้าน
สุ ข ภาพอยู่ใ นระดับ ดี ควรส่ ง เสริ มให้ ค รอบครั ว ภาคี
เครื อข่าย ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกลุ่มคนแต่ละกลุ่มแต่ละ
บุ ค คลในชุ ม ชน ได้มี บ ทบาทและมี ส่วนร่ ว มในการวาง
แผนการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในชุมชนของตนเอง และ
ช่วยเป็ นแรงสนับสนุ นทางสังคม ที่ คอยกระตุน้ เตื อน ให้
ก าลัง ใจ ให้ค าปรึ กษา แนะน าให้ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่ อง ถูกต้องเหมาะสม
ต่อไป

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป

1 . ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ่ ม ผู ้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานจากกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย ได้แก่ มาจาก
หลายสถานที่ เ ช่ นต่างตาบลต่างอาเภอเพื่ อให้ได้ขอ้ มูล ที่
สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้
2. ควรมีการศึ กษาในเชิ งคุณภาพเกี่ ยวกับการดูแล
ตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในด้านต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูล
พื้ น ฐานใ นการ พั ฒ นาแน วท าง ใน การดู แล ผู ้ ป่ วย
โรคเบาหวานต่อไป
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อ
การดู แ ลตนเองของผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน เช่ น ปั ญ หา
อุปสรรค ความพึงพอใจ ความวิตกกังวล เป็ นต้น
4. ควรมีการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพแก่ ผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน เพื่ อ ใช้เ ป็ น
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผูท้ าวิจยั ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ บุคคลากร
และนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เฉลิ ม กาญจนา ตลอดจน
ขอขอบพระคุ ณเจ้า หน้า ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตาบลทุ่ งมนที่ คอยช่วยเหลือ สนับสนุ นและอานวยความ
สะดวกในการด าเนิ น งานวิจัย เป็ นอย่า งดี ท าให้การวิจัย
สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

เอกสารอ้างอิง
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