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รายงานการวิจัย 
 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร 
สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

Self-care of Diabetic Patients at Kasemrad Hospital, Bangkok 
 

                                                                                                                              จรัสศรี เอี่ยมมะ1 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาเรื่องนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความรู  เจตคติ  และ
พฤติ ก ร รมก า รดู แ ลตน เ อ งขอ งผู ป ว ย
โรค เบาหวานและศึกษาความสัมพันธ
ระหวาง  ความรู  เจตคติ  กับ  การปฏิบัติใน
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่ เขา     
รับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร  
สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงประกอบดวยขอมูล 4 
สวน คือ  ขอมูลทั่วไป  แบบวัดความรู  แบบ
วัดเจตคติ  และแบบวัดพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง  ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู เชี่ยวชาญ และทดสอบความ
เชื่อมั่น  โดยวิธีอัลฟาของครอนบาค  มีคา
เทากับ 0.70, 0.71, 0.84, 0.82 ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่  รอยละ  
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดาน   
ชีวสังคม วัดความรู เจตคติ กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของกลุมตัวอยาง โดยใชสัมประ
สิทธสหสัมพันธของเพียรสันผลการวิจัย

พบวากลุมตัวอยาง  จํานวน 80 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 51.25  จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี/ปวส. รอยละ 21.25  ทํางาน
บริษัทเอกชน/โรงงาน รอยละ 40  มีรายได
มากกวา  10,000  บาทรอยละ 62.5 ระยะเวลา
ปวยสวนใหญปวยมานานมากกวา 4 ป      
รอยละ 35 ใชวิธีการรักษาดวยการรับประทาน
ยาเม็ด รอยละ 96.25 รอยละ 71.25 มีเจตคติ
ระดับปานกลาง  รอยละ  37.5 และมีการ
ปฏิบั ติ ในการดู แลตน เอง เอยู ในระดับ         
ปานกลาง รอยละ 41.25 เมื่อวิ เคราะหความ 
สัมพันธระหวาง  ปจจัยดานชีวสังคมไมมี
ความสัมพันธ กับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของ ผู ป ว ย เ บ าหว าน  ได แ ก  เ พศ  อ า ยุ  
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายไดตอเดือน  ระยะเวลาปวย วิธีการรักษา  
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เจตคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1  บัณฑิตวิทยาลยั หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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คําสําคัญ   พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน 
 
Abstract 

This descriptive research aimed to 
investigate knowledge, attitudes and practice 
of self and the relationship between 
knowledge, attitudes, practice and self 
nSung District, Bangkok. Instrument  used 
for  the stud was the question  aire  
constructed  by  the  investigation.  It was  
consisted  of four parts: general 
informatio,Knouled; attitude;  and practive  
relating  to  Selfcare content validity. 
Reliability  test by Alpha Cronbach 
Coctticieut  values of 0.70, 0.71, 0.84, 0.82, 
respectively  Data analysis was  made  for  
frequency distribution, percentage analysis 
of the relationship between the  knowledge, 
attitudes, practice  Self care of the sample 
with Pearson’S Product Mouat  Coefficient  

The results showed tha the  majaity 
of the sample were  female for, mostly 51.25 
percent; undergraduate  21:25  percent;  
working with the company / facntory for, 40 
pcent;  income was more than 10,000 for 
62.5  percent; had been  treated for over 4 
years for 35 percent; of commonly used 

method of treatment by taking diabetic 
tablets for 96.25 percent the most 
knowledgeable in the percent of 71.25 
students are middle level were 37.5 and care 
behaviors of diabetic patients, mainly in the 
medium were 41.25 respectively. There was 
no relationship between variables and self-
care of diabetic patients while  sex, age, 
marital status, education  level, occupation, 
monthly income had relationship with self 
care  of diabetic patients at the .01 Statistical 
Significauce level;andknowledge about 
diabetes had associatce with self-care 
behaviors of diabetic patients at a statisticall 
significance level of .01 
 
Key Word  Self-care of Diabetic Patients 
 
บทนํา   
            ปจจุบันปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
สวนใหญเปนปญหาที่ เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพและปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีปจจัย
ทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การ
คมนาคม และการพัฒนาดานเทคโนโลยีตางๆ 
เปนตัวกําหนด รวมทั้งการติดตอและการรับรู
ขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่เอื้อตอ
การเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมมากขึ้น มี
แนวโนม รุนแรง เพิ่ มมากขึ้นตามลํ าดับ
พฤติ ก ร รมที่ เ ป นส า เหตุ สํ า คั ญ  ได แ ก
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร สุรา ยาสูบ และ
สารเสพติด  พฤติกรรมการออกกําลังกาย    
พฤติกรรมความเครียด การเปลี่ยนแปลงที่
เห็นไดชัดในภาวะสุขภาพอนามัยคือ  ปญหา
สุขภาพในกลุมโรคไมติดตอ มีแนวโนม
สูงขึ้น โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอที่มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และเปนปญหาที่สําคัญ
ดานสาธารณสุขของประเทศไทยกอใหเกิด
ความสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
สูญเสียทรัพยสินเงินทองการดูแลสุขภาพ คา
ตรวจรักษา การเดินทาง และของรัฐบาลที่
ตองเขามาชวยดูแล ผูปวยโรคเบาหวานจึง
ควรปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่
เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีหรือปรับปรุงระดับ
สุ ขภ าพที่ เ สื่ อ ม ถ อ ย ให ก ลั บสู ป ก ติ  มี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ ถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย เปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริม
ผูปวยเบาหวานสามารถดํารงชีวิตไดอยางเปน
ปกติ  จากข อมู ลของสหพันธ เบาหวาน
นานาชาติ (International Diabetes Federation) 
ซ่ึงเปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
คาดการณวาจะมีผูปวยเบาหวานอายุระหวาง 
20 -79 ปทั่วโลก มีจํานวน 285 ลานคนในป 
2553 และคาดวาจะเพิ่มเปน 438 ลานคนใน
อีก20ปขางหนา ในป 2573 เรียกวาเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 72 สํานักระบาดวิทยา ไดติดตามเฝา
ระวังปญหาการเจ็บปวยของคนไทยจากโรค
ไมติดตอเร้ือรัง 5 โรค ไดแก เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจ 
การเฝาระวังตลอดป  2551 พบวาเฉพาะ  
ผูปวยโรคเบาหวานที่ เขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลจาก 44 จังหวัดทั่วประเทศที่สง
รายงานมีจํานวนทั้งสิ้น 645,620 ราย และยัง
พบวาผูหญิงปวยเปนเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงมากกวาผูชายเกือบ 2 เทา ในคนกลุม
วัยทํางานอายุนอยกวา 40 ป มีแนวโนมปวย
จากโรคไมติดตอเร้ือรังมากขึ้น  และในป 
2551 พบผูปวยโรคเรื้อรังที่มีอาการแทรก
ซอนทั้งหมด 224,506 รายคิดเปนรอยละ 10 
ของผูปวยทั้งหมดโดยโรคแทรกซอนที่พบ
มากที่สุดในผูปวยเบาหวาน ประมาณรอยละ 
30 เกิดที่หลอดเลือดแดง และเกิดภาวะไตวาย 
พบวา จํานวนผูปวยเบาหวานที่เขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลจาก  44 จังหวัดทั่ว
ประเทศ มีทั้งสิ้น 645,620 คน ในจํานวนนี้
แบ ง ผูปวย เปน  2  กลุม  คือ  ผูป วยที่ ไมมี
ภาวะแทรกซอนทั้งรายเกาและใหมมีจํานวน 
550,956 คนและผูปวยที่มีภาวะ แทรกซอน
อีก 94,654 คน ในจํานวนนี้รอยละ 47 เปน
ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนอื่นๆ  สูงที่ สุด 
รองลงมาคือ ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนทาง
หลอดเลือดแดง รอยละ15  และทางไตรอยละ
14.5  ดังนี้  (มานิต  ธีระตันติกานนท, 2551)
 ปญหาผูดูแลผูปวยเบาหวานสวน
ใหญยังขาดความรู  ความเขาใจเกี่ ยวกับ
โรคเบาหวานที่ ถูกตอง  อีกทั้งสมาชิกใน
ครอบครัว คิดวาการดูแลผูปวยเบาหวานเปน
เร่ืองของผูปวยตองดูแลรับผิดชอบตนเอง จึง
ไมสนใจหรือใหความสําคัญในการดูแลผูปวย 
รวมทั้งการรักษาไมตอเนื่อง หรือขาดกําลังใจ
ในการดูแลตนเอง  
วัตถุประสงคท่ัวไป 
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 ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลัก  
คือ  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลเกษมราษฎร  
สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาความรูเร่ืองโรคเบาหวาน
ของผูปวย 

2. เพื่อศึกษาเจตคติ เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวาน 

3. เพื่อศึกษาการปฏิบัติในการดูแล
ตนเองของของผูปวยโรคเบาหวาน 

4. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  กลุม
ประชากรที่ ใช ในการศึ กษา เปน ผู ป ว ย
เบาหวานทุกคนที่ขึ้นทะเบียนเปนผูปวย
เบาหวานของโรงพยาบาลเกษมราษฎร 
สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
จํานวน 300 คน แลวคัดเลือกแบบเจาะจง ได
กลุมตัวอยาง  จํานวน  80 ราย  โดยศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 สิงหาคม 
2555 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนแบบสอบถามความรูเจตคติและ
การปฏิบัติตนของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร สุขาภิบาล 

3 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ที่ผูศึกษา
ไดนําแบบสอบถามมาใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 
 สวนที่  1 ขอมูลทางชีวสังคมของ
ผูปวยเบาหวานที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 8 
ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่ปวยเปน
โรคเบาหวาน 
 สวนที่ 2 ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน
จํานวน 15 ขอในดาน สาเหตุ อาการ การ
แสดงออกและภาวะแทรกซอน โดยแบงเปน 
ตอบคําถามถูกและตอบคําถามผิด 
 สวนที่ 3 เจตคติในการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานจํานวน 12 ขอ 
 สวนที่  4 การปฏิบัติ ในการดูแล
ตนเองของผูปวยโรคเบาหวานจํานวน 20 ขอ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษา
พฤติ ก ร รมก า รดู แ ลตน เ อ งขอ งผู ป ว ย
โรคเบาหวาน  ประชากรที่ใชในการศึกษา
ไดแก ผูปวยที่มารับบริการขึ้นทะเบียนเปน
ผูปวยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร 
สุขาภิบาล 3 เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
สามารถอานออกเขียนไดและยินดีตอบ
แบบสอบถาม ตั้งแต วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 
2554  
 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 



                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.7  No.1  January – June  2013            .       

 

13

             1.  สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             2.  สถิติเชิงอนุมาน ไดแก Paired         
t-test และ Independent Samples t-test 
 
ผลการวิจัย 
1.  ขอมูลท่ัวไป  
 กลุมตัวอยางสวนขอมูลทั่วไปใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ 51.25 อายุที่พบมากที่สุด
คืออายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 46.25 
รองลงมาคืออายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 25  
สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 76.25  
รองลงมา คือ โสด รอยละ 13.75 ระดับ
การศึกษาสวนใหญอยูในระดับ ปริญญาตรี  
รอยละ 38.75 รองลงมา คือ อนุปริญญา/ปวส.  
รอยละ  21.25 สวนใหญประกอบอาชีพ
บริษัทเอกชน/โรงงาน  รอยละ 40  รองลงมา
คือ  อาชีพ  คาขาย /ประกอบอาชีพสวนตัว  
รอยละ  27.5   มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง
มากกวา 10,000  บาท  รอยละ62.50 รองลงมา
คือรายได  6,001-8,000 บาท รอยละ16.25  
ระยะเวลาปวยเปนโรคเบาหวานสวนใหญ
เปนมานานมากกวา 4 ป รอยละ 35  รองลงมา 
2-3 ปรอยละ 25 ในดานการรักษากลุม
ตัวอยางสวนใหญไดรับการรักษาดวยยาเม็ด 
รอยละ 96.25 รองลงมาใชวิธีการรักษาดวยยา
เม็ด ใชทั้งยาเม็ดและยาฉีด และอ่ืนๆ รอยละ
1.25            
2.  ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน 
 จากการศึกษาความรูเร่ืองโรคเบาหวาน
ในดานสาเหตุ  ชนิด   อาการและอาการแสดง
และภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานพบวา

ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ส ว น ใหญ มี ค ว า ม รู เ ร่ื อ ง
โรคเบาหวานอยูในระดับดี รอยละ  71.25 
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง รอยละ 22.5 มี
ความรูอยูในระดับต่ํา รอยละ 6.25 เมื่อ 
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามที่กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับดี คือ
ขอที่ 7 แผลของผูปวยเบาหวานมีลักษณะ
อยางไร รอยละ 100 รองลงมา คือ ขอ 14 การ
ควบคุมโรคเบาหวานขอใดสํ าคัญที่ สุด      
รอยละ 97.5 สวนขอคําถามที่กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความรูต่ํา คือขอ 10 อาหารที่มี
ไขมันไมสูงเหมาะสมกับผูปวยเบาหวานคือ
ขอใด รอยละ 26.25 
3. เจตคติในการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน 
 จากการศึกษาเจตคติ ในการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวานพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีเจต
คติที่จะปฏิบัติอยูในระดับดี รอยละ 28.75 
รองลงมาคือระดับปานกลาง รอยละ37.5  มี
เจตคติที่จะปฏิบัติอยูในระดับต่ํ า  รอยละ 
33.75 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอ
คําถามที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีเจตคติที่จะ
ป ฏิบั ติ ติ อ ยู ใ นระดั บดี คื อข อที่  11 การ
รับประทานยาหรือฉีดยาในแตละวันตรง
ตามที่แพทย ส่ังการรักษาได  รอยละ  67.5  
รองลงมาคือขอ 12 การสังเกตุและประเมินวา
อาการเจ็บปวยที่ เปลี่ยนแปลงไปหรือส่ิง
ผิดปกติเกิดขึ้นที่ทานจะตองไปพบแพทย  
รอยละ65 สวนขอคําถามที่กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีเจตคติต่ําสุด คือ ขอ 2 การเลือกกิน
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อาหารที่เหมาะสมกับโรคหรือความเสี่ยงได
ในขณะที่กําลังหิว รอยละ 78.75  
4.  การปฏิบัติตัวเก่ียวกับโรคเบาหวาน 

จากการศึกษาการปฏิบัติตัวของกลุม
ตั วอย างสวนใหญมีการปฏิบัติ เกี่ ยวกับ
โรค เบาหวานอยู ในระดับดี  ร อยละ40  
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง รอยละ 41.25 
ระดับต่ํารอยละ 18.75 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอคําถามที่กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีการปฏิบัติในดานการปรับหรือลดยาเอง 
รอยละ 90 รองลงมา คือ ขอ9 การสูบบุหร่ี 
รอยละ 81.25 และ การปฏิบัติตัวขอ 17 ใน
ดานการใสรองเทาแตะแบบหนีบหรือถอด
รองเทาเดิน รอยละ 72.5  
5.  ความสัมพันธของขอมูลทางดานชีวสังคม
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  
ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะ 
เวลาปวย วิธีการรักษา ไมมีความสัมพันธกัน  
  ความรู เกี่ ยวกับโรคเบาหวานมี
ความสัมพันธ กับ  พฤติกรรมการดูแลตนของ
ผูปวยโรคเบาหวาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 เ จตคติ เ กี่ ย วกับโรค เบาหวานมี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ  51.25 อายุที่พบมากที่ สุด  คือ  อายุ
ระหว า ง  50-59 ป  รอยละ  4 6 . 2 5  ระดับ

การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี 
รอยละ  38.75 สวนใหญประกอบอาชีพ
บริษัทเอกชน/โรงงาน รอยละ 40 รายไดตอ
เดือนอยูระหวางมากกวา 10,000 บาท รอยละ 
62.50 ระยะเวลาปวยเปนโรคเบาหวานสวน
ใหญเปนมานานมากกวา 4 ป รอยละ 35 การ
รักษากลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการรักษา
ดวยยาเม็ด รอยละ 96.25 
 ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน สวนใหญ
มีความรู เ ร่ืองโรคเบาหวานอยูในระดับดี   
รอยละ 71.25 ความรูอยูในระดับดี คือ เร่ือง
ลักษณะแผลของผูปวยเบาหวาน 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีเจตคติที่จะ
ปฏิบัติอยูในระดับดี รอยละ 28.75 มีเจตคติที่
จะปฏิบัติ ในการรับประทานยาหรือฉีดยาใน
แตละวันตรงตามที่แพทยส่ังการรักษาได  
รอยละ 67.5 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับดี รอยละ 
40 ในเรื่องไมปรับลดยาเอง 
 ความสัมพันธระหวางขอมูลทางดาน
ชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกัน 
 ความรู เ กี่ ย วกับโรค เบาหวานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนของ
ผูปวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 เ จตคติ เ กี่ ย วกับโรค เบาหวานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
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การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู  เจตคติ  และ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ดู แ ล ต น เ อ ง เ กี่ ย ว กั บ
โรคเบาหวาน ของผูปวยโรคเบาหวาน ที่มา
รับบริ ก ารที่ โ ร งพยาบาล เกษมราษฎร  
สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาพบวาความสัมพันธของเพศ  อายุ  
สถานภาพสมรส  การศึกษา  อาชีพ  รายได  
ระยะเวลาที่ปวย วิธีการรักษาไมมีความสัมพันธ
กันกับพฤติกรรมการดูแลตนของผูปวย
เบาหวาน นอกจากนี้ยังพบวา ความรูเ ร่ือง
โรคเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.01) กลาวคือ 
ถามีความรูดีการปฏิบัติตนก็จะดีตามกันไป 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (กรรณิการ 
กันธะรักษา, 2541)  ซ่ึงกลาวไววา ความรูนั้น
มีความสําคัญที่จะกอใหเกิดความเขาใจเกิด
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมและกอใหเกิด
ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น
เนื่องจากการมีความรูที่เหมาะสมทําใหทราบ
วาตองปฏิบัติตนอยางไรและจะตองสามารถ
ปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับคํากลาวของ 
(นิภา มนูญปจุ, 2537) ที่กลาวไววา การ
ปฏิบัติตนของบุคคลเปนพฤติกรรมที่บุคคล
สามารถแสดงออกใหปรากฏ ซ่ึงสังเกตุเห็น
และประเมินผลไดการศึกษาดานการปฏิบัติ
ในทางพฤติกรรมศาสตรถือวา การปฏิบัติเปน

การแสดงออกที่ เกิดจากการผสมผสาน
ระหวางความรูกับความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ
ของบุคคลตางๆ ดังนั้นความรูและการปฏิบัติ
ตนจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและตอง
พึ่งพาอาศัยกัน การสรางเสริมความรูจะชวย
สรางเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตนดวยเสมอ 
ถาหากผูปวยไมมีความรูความเขาใจก็จะไม
สามารถปฏิบัติตนอยางถูกตองได 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  ควรมีการสอนสุขศึกษาแกผูปวย
อยางสม่ําเสมอทั้งรายบุคคลและรายกลุม และ
มีการทดสอบดานความรู และ การปฏิบัติตน
เปนระยะอยางตอเนื่อง 
 2.  ควรมีการนําวีซีดีเกี่ยวกับเรื่อง
โรคเบาหวานมาใหผูปวยชมขณะนั่งรอแพทย
ตรวจ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการ
ศึกษาวิ จั ย เฉพาะกลุ มตั วอย า งที่ ค ลินิ ก
โรคเบาหวาน ควรจะมีการศึกษาวิจัยกับกลุม
ตัวอยางผูปวยใน เพื่อเปรียบเทียบความรูและ
การปฏิบัติตัวของผูปวยวามีความแตกตางกัน
อยางไร 

2. ควรมีการศึกษาวิจัย เร่ืองความรู
และการปฏิบัติตัวของผูปวยเกี่ยวกับโรคอื่นๆ
เพื่อใหผลการวิจัยสามารถอางอิงถึงประชากร
อ่ืนไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
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