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รายงานการวิจัย 
 

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ในการปองกัน
ภาวะแทรกซอน : กรณศีึกษาผูปวยเบาหวาน ในศูนยสุขภาพชุมชนหลักรอย  

ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
Self – Care Behaviors  of  Diabetic Patients to Prevent Disease Complications 

in  Tambon Pru Yai,  Amphoe  Mueang,  Changwat  Nakhon  Ratchasima 
 

ดวงพร  อาจหาญ1 
 

บทคัดยอ 
การวิ จั ย เ ชิ งพรรณนา  เ ร่ื อ งนี้ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน เพื่อการ
ปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคเบาหวาน 
ที่ขึ้นทะเบียนในศูนยสุขภาพชุมชนหลักรอย 
ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 94 คน หาขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม  โดยผูวิจัย
ไดปรับปรุงเครื่องมือมาจากงานวิจัยของ 
อัศนีย  ปญจะโรทัย (2550)  ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถาม และตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ และวิเคราะหหา 
คาความเชื่อมั่นโดยใช สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา ตามวิธีของ ครอนบารค มีคาความ
เชื่อมั่น .95 สถิติที่ใชในการวิจัยคือ แจกแจง
ความถี่   รอยละ  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
และการเปรียบเทียบใช t – test และ f – test 

 

 ผลการศึกษาพบวา เพศที่ตางกันมี
ผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แตกตางกัน  ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
อายุที่ต างกันมีผลตอพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองไมแตกตางกัน  ระดับการศึกษา
ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองไมแตกตางกัน รายไดที่ตางกัน
มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม
แตกต า งกั น  และระยะ เวลาที่ ป วย เป น
โรคเบาหวานที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู ป วย เบาหวาน , การปองกันภาวะ 
แทรกซอน 
 
ABSTRACT   

The purpose of this descriptive study 
on self – care behaviors  of diabetic patients to 
prevent complications from diabetes  in  

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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Tambon Pru Yai, Amphoe Mueang,  Changwat  
Nakhon  Ratchasima. The sample of  the  study  
were  consisted of 94   diabetic patients. 
Instrument  used  for  data  collection  was  a 
ques t ionnai re    cons tuc ted    by    the 
investigator.  The study instrument was 
modified from the research of  Prof  ausnee 
Punjarothai (2550).  The validity of  the content 
expert. And analysis. The reliability Cronbach’s  
Alpha. Coefficient. The data were  analyzed  for   
percentage, Standard  Deviation,  t-test and  F-
test. The results showed that sex differences 
affecting self-care behaviors are different. Age 
had a different effect on self-care behaviors. 
Different levels of education affecting the 
behaviors of their own health care was different. 
The different behavior could affect their health 
care was different. And duration of diabetes, 
which has a different effect on self-care 
behaviors were different. 
 
Keyword Self – Care Behaviors of Diabetic 
Patients, The prevent complications. 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 สถานการณโลก  ป  2550 มีผูปวย
โรคเบาหวาน 246 ลานคน ในจํานวนนี้ 4 ใน 
5 เปนชาวเอเชีย ในสหรัฐอเมริกาประเทศ
เดียว มีผูปวยโรคเบาหวานทั้งสิ้นรอยละ 5.9  
ประมาณ 16 ลานคน และมีผูเสียชีวิตจากเหตุ
ที่เกี่ยวของกับโรคเบาหวานปละ 200,000 คน 
การปลอยใหผูปวยโรคเบาหวาน พึ่งพิงระบบ

การดูแลแบบในโรงพยาบาลเพียงอยางเดียว 
เปนความผิดพลาด เกิดจากการดูแลไมทั่วถึง 
ผูปวยสวนใหญไมรูวา โรคเบาหวานไปทําให
เกิดความเสื่อมตอระบบใดบางในรางกาย 
และควรจะหาทางปองกันไดอยางไร สวน
ใหญจะพึ่ งยา  พึ่ งแพทย  เปนหลัก  ผูปวย
โรคเบาหวานที่ประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมโรค จะพบวาผูปวยเหลานั้นทุมเทการ
ดูแลเอาใจใสตนเองกวารอยละ 70  ดวยการ
คุมอาหาร การออกกําลังกาย  การปกปอง
เซลลจากการที่น้ําตาลเขาไปทําลาย ฯลฯ ที่
เหลืออีกรอยละ 30  พึ่งแพทย พึ่งยาเบาหวาน
เปนโรคเรื้อรังที่ เปนปญหาสําคัญทางดาน
สาธารณสุขของโลก และรวมทั้งประเทศไทย 
( World  Health Organization ; 2553 ) 

ในประเทศไทยมีผูปวยเบาหวาน 
ประมาณ 4.2 ลานคน และถึง 5.4 ลานคน ใน
ป 2553 ถาจะพูดถึงการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 
และความเขาใจเรื่องโรคเบาหวาน ตองบอกวา
สถานการณเลวรายมากกวาที่คิด เนื่องจากทุก
วันนี้ ผูปวยโรคเบาหวานในไทย มีภาวะไต
วายรวมดวยเกินครึ่ง คือรอยละ 60 สวนผูที่
ควบคุมโรคได และใชชีวิตตามปกติมีเพียง 4 
แสนคนเทานั้น    

สํ านั กนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข  (พ .ศ . 2554)  พบมี
ผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานใน ป พ.ศ. 2552 
ประมาณ 7,019 คน หรือ ประมาณวันละ 19 
คน และในรอบ 10 ปที่ผานมา ( พ.ศ. 2542 – 
2552 ) พบคนไทยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคเบาหวาน 
เพิ่มขึ้น 4.02 เทา เฉพาะป พ.ศ. 2552 มีผูที่
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นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ดวยโรคเบาหวาน 558,156 คร้ัง 
หรือประมาณวันละ 1,529 คร้ัง หรือคิดเปนผู
ที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ดวยโรคเบาหวานชั่วโมงละ 64 
คร้ัง  และจากการสํารวจสถานะสุขภาพ
อนามัยของคนไทย (อายุ 15 ปขึ้นไป) คร้ังที่ 2 
พ.ศ. 2539-2540 เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ 3 
ป พ.ศ.2546 – 2547 พบความชุกของโรค
เพิ่มขึ้นจาก  รอยละ  4 .4  เปนรอยละ  6 .9  
สําหรับครั้งลาสุด (คร้ังที่ 4 พ.ศ.2551-2552) 
พบอัตราความชุกโรคเบาหวานเทาเดิม คือ 
รอยละ 6.9  โดยคาดวาคนไทยวัย 15 ปขึ้นไป
ประมาณ  3 . 4 6  ล านคนกํ า ลั ง เผชิญกับ
โรคเบาหวาน 

 เ มื่ อ แ ยกก า รกระ จ า ยคว ามชุ ก
ออกเปนรายภาค  พบเรียงลําดับจากมาก      
ไ ป น อย   ดั งนี้   ก รุ ง เทพฯ , ภาคกลาง , 
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ และ ภาคใต  
(ความชุก รอยละ 9.2 , 7.6 , 7.0 , 5.7 และ 5.0 
ตามลําดับ)  ฉะนั้นโรคเบาหวานเปนสาเหตุ
ทําให เกิดการปวยและตายกอนวัยอันสมควร 
จากภาวะแทรกซอนตออวัยวะของรางกาย 
เชน  ตา ไต ระบบประสาท หัวใจและหลอด
เลือดสมอง แตทั้งนี้การสํารวจสุขภาพของคน
ไทย  ค ร้ังที่  พบว า  1  ใน  3  ของผู ที่ เปน
โ รค เ บ าหว านไม ท ร าบว า ตน เ อ ง เ ป น
โรคเบาหวานมากอน  สวนผูที่ได รับการ
วินิจฉัยโดยแพทย วาเปนโรคเบาหวาน รอย
ละ 3.3 ไมไดรับการรักษา และผูที่ไดรับการ
รักษามีเพียง รอยละ 28.5 ที่มีระดับน้ําตาลให 

อยู  ในเกณฑนอยกวา  126  มิลลิกรัม  ตอ
เดซิลิตรได   

ในพื้นที่ตําบลปรุใหญ  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา มีผูปวยดวยโรคเบาหวาน  
จํานวน  181  คน  และมีแนวโนมที่จะมีจํานวน
ประชากรในตําบลจะปวยดวยโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้น  (ศูนยสุขภาพชุมชนหลักรอย : 2553) 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ ยวกับ  การเกิดภาวะแทรกซอน 
เนื่ อ งจากมี อัตราการ เพิ่ มขึ้ นของผู ป วย
โรคเบาหวานอยางตอเนื่อง  จึงไดศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
เบาหวาน ในการปองกันภาวะแทรกซอนจาก
โรค ของผูปวยโรคเบาหวาน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพผูปวยเบาหวาน 

2. เพื่อศึกษาถึงการปองกันภาวะแทรก 
ซอนของผูปวยเบาหวาน 

3. เพื่อสงเสริมใหผูปวยเบาหวาน
ปฏิบัติตนไดถูกตอง 

4. เพื่อทราบความรูความเขาใจ  ที่
เกี่ยวของกับปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน เพื่อการปองกันภาวะแทรกซอน 
: กรณีศึกษา ในศูนยสุขภาพชุมชนหลักรอย 
ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
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ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ เปนผูปวย
เบาหวานที่ขึ้นทะเบียนในศูนยสุขภาพชุมชน
หลักรอย ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 7 หมูบาน จํานวน 181 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้ ไดจาก
วิ ธี ก าร เลื อกก ลุ มตั วอย า งแบบ เจ าะจง 
(Purposive  sampling) คือ ประชากรในหมูที่ 
1 และหมูที่ 2 ตําบลปรุใหญ  อําเภอเมือง  
จั งหวัดนครราชสีมา  ทุกคนที่ ป วยด วย
โรคเบาหวาน จํานวน 94 คน โดยไดเลือก
ก ลุ ม ต ัว อ ย า ง จ า ก ห มู บ า น ที่ มี ผู ป ว ย
โรคเบาหวาน  เปนอันดับหนึ่งและสอง ของ
ตําบลปรุใหญ จากทั้งหมด 7 หมูบานในเขต
ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม

จํ านวน1ชุดโดยสร างขึ้นจากการศึกษา
เอกสารทางวิชาการ  การทบทวนวรรณกรรม  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงมีสวนประกอบที่
สําคัญของเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค
การวิจัย  โดยประกอบดวยขอมูล  4  สวน
ดังนี้  

สวนที่1 เปนแบบสัมภาษณขอมูล
สวนบุคคลของประชากร  จํานวน 8 ขอ   

สวนที่ 2   แบบสอบถามความรูดาน
สุขภาพ  จํานวน 25  ขอ   
 สวนที่ 3  แบบสอบถามการไดรับ
การสนับสนุนขอมูลขาวสารและบริการ  
จํานวน 10  ขอ 
 สวนที่  4  แบบสอบถามพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง  จํานวน 25 ขอ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คํานวณคาสถิติ สถิติที่นํามาใชวิเคราะหขอมูล 
ไดแก 
  1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของ
ประชากรตัวอยางที่ เปนผูปวยเบาหวาน  
ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ
สมรสอาชีพ  รายไดตอเดือน  ระยะเวลาที่
ปวย  ความรูเกี่ยวโรคและภาวะแทรกซอน  
ทัศนคติ  การรับรูภาวะทางสุขภาพ โดยการ
แจกแจงความถี่  ( Frequency )  และคารอยละ  
( Precentage )  
 2. การวิเคราะหคาความรูดานสุขภาพ  
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา  การแจกแจงความถี่  
คาเฉลี่ย  ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. ) 
 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  จําแนก
ตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  
และ  การรับรูภาวะทางสุขภาพ  โดยใชการ
ทดสอบคา t–test  เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน  ที่มี  อายุ  
รายได  ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปวย  ที่
ตางกัน  โดยใชคาสถิติทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว ( One – way ANOVA )  และหาก
พบวามีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  จะทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคู  โดยวิธีของ Scheffe ' s test for all 
possible comparison    
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ผลการวิจัย 
จากผลการศึกษา  พฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน เพื่อการ
ปองกันภาวะแทรกซอน ความรูดานสุขภาพ  
มี ค ว า ม รู เ ร่ื อ ง โ ร ค เ บ าหว าน ในทุ ก  ๆ            
ขอ มากกวารอยละ 85 มีความรูเ ร่ือง
ภาวะแทรกซอนในทุก ๆ ประเด็นมากกวา
รอยละ 80  มีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
ของผูปวยโรคเบาหวานในทุก ๆ ขอ มากกวา
รอยละ 95 มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยขอที่มีนอย
ที่สุด คือ การรับประทานเครื่องดื่มประเภท
น้ําอัดลมแทนน้ําธรรมดา คิดเปนรอยละ 8.5 
 ไดรับการสนับสนุนขอมูลขาวสาร
และบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ย 2.37 อยูในระดับมาก หรือ 
ปฏิบัติเปนประจํา 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้จะทําการทดสอบสมมุติฐาน
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางกันของตัวแปร 
และไดผลดังตอไปนี้ 

เพศที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองแตกตางกัน 

อายุที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองไมตางกัน   

ระดับการศึกษาที่ต างกันมีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไมตางกัน   

รายไดที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองไมตางกัน   

ระยะเวลาที่ปวยเปนโรงเบาหวานที่
ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองไมตางกัน  

 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

1. ความรูของกลุมตัวอยางดาน
สุขภาพ มากกวารอยละ 85 ผลการศึกษา
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูปวยเบาหวาน ใน
ศูนยสุขภาพชุมชนหลักรอย ตําบลปรุใหญ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  มีความรู
ความเข าใจ เรื่ องโรคเบาหวานในทุก  ๆ 
ประเด็น เมื่อมีความรูดานสุขภาพในการดูแล
สุขภาพตนเอง จะสงผลใหผูปวยเบาหวานมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในระดับดี 
และสามารถลดการเกิดภาวะแทรกซอนจาก
โรคได 

2. การได รับการสนับสนุนขอมูล
ขาวสารและบริการ ผูปวยเบาหวานไดรับการ
สนับสนุนขอมูลขาวสารและบริการในภาพ
รวมอยู ในระดับปานกลาง  ผลการศึกษา
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูปวยเบาหวาน ใน
ศูนยสุขภาพชุมชนหลักรอย ตําบลปรุใหญ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ยังไมไดรับ
การสนับสนุนขอมูลขาวสารและบริการ
เท าที่ ควร  ดั งนั้ นจึ งควรมี การส ง เสริ ม 
สนับสนุนในเรื่องการบริการขอมูลขาวสาร
กับกลุมผูปวยเบาหวาน เพื่อที่จะสงผลให
ผูปวยเบาหวาน 

3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  
ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยูในระดับมาก  ผลการศึกษาดังกลาว
แสดงให เห็นวา ผูปวยเบาหวาน  ในศูนย
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สุขภาพชุมชนหลักรอย ตําบลปรุใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองในการปองกันภาวะแทรกซอน
จากโรค ซ่ึงจะนําไปสูการลดอัตราการเกิด
โรคแทรกซอนได 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยมีการนํา

ผลวิจัยมาทําอยางตอเนื่อง แตไมควรวิจัยใน
เร่ืองเดิม และขยายใหทั่วทุกตําบล ในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อที่จะไดขอมูล
ในดานตางๆ และนํามาทําการเปรียบเทียบ
และวางแผนตั้งรับการมีผูปวยที่เพิ่มขึ้นและมี

ความเขาใจในความรูตาง  ๆ  มากขึ้นเพื่อ
ปองกันตนเองเพิ่มขึ้น 

2. ควรมีการนําแนวทางการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ในการ
ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค ที่ได
จากผลการวิจัยไปประชาสัมพันธใหผูปวย
เบาหวาน  ในตําบลปรุใหญ  อํา เภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ไดรับรู รับทราบและ
นําไปสูการปฏิบัติจริง 

3. ค ว ร มี ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ท า ง ด า น
โรคเบาหวาน มาชวยในการพัฒนาปรับปรุง
งานวิจัยในครั้งตอไป 
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