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การรับรูดานการควบคุมอาหารที่มีผลตอการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนสวรรค  จังหวัดขอนแกน 

Perceptions on Dietary Control Affecting the Practice Among Diabetic Patients in 
Tambon Non Sawan Health Promotion Hospital, Changwat Khon Kaen 
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บทคัดยอ 

การวิ จั ยค ร้ั งนี้ เ ป นการวิ จั ย เชิ ง
พรรณนา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรู
และการปฏิบัติตัวดานการควบคุมอาหารของ
ผูปวยโรคเบาหวาน  ในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานโนนสวรรค  ตําบลโนน
สะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 104 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ 

ผลการศึกษาพบวาผูปวยรอยละ 64.4 
เปนเพศหญิง อายุระหวาง 60-69 ป ระยะเวลา
ปวยเปนโรคเบาหวานมีคามัธยฐานระหวาง 1-9 
ป ผูปวยรอยละ 68.3 ไมสามารถควบคุมน้ําตาล
ในเลือดได และผูปวยรอยละ 77.9 มีโรคแทรก
ซอนจากโรคเบาหวาน ผูปวยรอยละ 80.8 มีการ
ออกกําลังกาย และใชเวลาออกกําลังกายนอย
กวา 30 นาทีตอคร้ัง สําหรับการรับรูดานการ
ควบคุมอาหารในภาพรวม พบวา ผูปวยรอยละ 
74.0 มีคะแนนการรับรูในระดับปานกลาง 

ผูปวยรอยละ 88.5 รับรูวาตองควบคุมปริมาณ
การรับประทานขาวเหนียว แตการรับประทาน
อาหารที่ทําจากแปง รับรูวาไมตองควบคุม
ปริมาณ นอกจากนี้ผูปวย รอยละ 33.7 รับรูวา
ผลไมรสหวานและขนมหวานถารับประทาน
นานๆครั้งไมตองควบคุมปริมาณ และประมาณ
ครึ่งหนึ่งของผูปวยรับรูวาการรับประทาน
ผลไมรสเปรี้ยวอมหวานไมตองควบคุมปริมาณ 
สวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมอาหารใน
ภาพรวม พบวา ผูปวยรอยละ 59.6 มีการปฏิบัติ
ในระดับต่ํา โดยผูปวยรอยละ 97.1 รับประทาน
ขาวเหนียวเปนหลัก ซ่ึงครึ่งหนึ่งของผูปวยไม
ควบคุมปริมาณการรับประทานขาวเหนียว 
ผูปวยประมาณหนึ่งในส่ีไมควบคุมปริมาณการ
รับประทานอาหารที่ทําจากแปง และไมควบคุม
ปริมาณการรับประทานผลไมรสหวานและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน สําหรับอาหารที่ผูปวย
สวนใหญรับประทานบอยๆ ไดแก อาหาร
พื้นบานอีสาน ผักใบตางๆ เนื้อสัตวและปลา 
สวนอาหารที่ผูปวยสวนใหญไมรับประทาน 
ไดแก อาหารที่มีไขมันสูง ขนมและเครื่องดื่ม
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รสหวาน นมทุกประเภท ผูปวยโรคเบาหวาน
รอยละ 31.7 มีภาวะน้ําหนักเกิน ผูปวยรอยละ 
39.4 มีภาวะอวน และ ผูปวยรอยละ 71.15 มี
ขนาดเสนรอบเอวอยูในภาวะอวนลงพุง 
 
คําสําคัญ การรับรูดานการควบคุมอาหารที่มีผล
ตอการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวาน 
 
Abstract 

The purpose of this descriptive study  
was to analyse the formation about the 
perception and practice of dietary intakes of 
patients suffering from diabetes, living in rural 
areas of Nonsawan sub district, Nongrua 
district, Khon Kaen province. Altogether 104 
individuals participated in the study. were 
collected by means of a questionnaire. and 
analyzed by using the computer statistical 
package. for  Analysis of quantitative data. 

The study results were : Sixty four 
point four percent of all patients under survey 
were females and the average age of the 
patients was 61-70 years . The median time 
diagnosed as diabetes mellitus was 1-9 years. 
Blood sugar levels were improperly controlled 
by 68.3 percent of the patients and 77.9 
percent of them were suffering from 
complications. Eighty seven percents of the 
patients practiced physical exercises but most 
of them practiced less than 30 minutes per 
time. The overall perception score of food 
control indicated that 74 percent  were 

classified as the average. About 88.5  percent 
of the patients perceived that they should 
restrict consumption of sticky rice. However, 
flour products were perceived as no restriction 
of consumption. Moreover, 33.7 percent of the 
patients perceived that in case of the 
occasional consumption of sweet taste fruits 
and desserts, no restriction was made on the 
amount consumed. Half of them perceived that 
there was no restriction of consumption 
quantity of sweet and sour taste fruits. The 
majority of patients (59.6%) had a rather low 
score as far as the proper practice of food 
intake was concerned. Almost all of them 
(97.1%) consumed sticky rice as staple food 
and half of them did not control their sticky 
rice consumptions. Approximately one-fourth 
of the patients did not control the amount of 
flour product intakes, sweet taste fruits, and 
sugar added drinks. In general, the most 
frequently consumed foods were Isan dishes, 
leafy vegetables, meat, and fish. Of which was 
usually the non high fat foods, desserts, sugar 
added drinks and milk products.  The 
nutritional status of them were 31.7 percent 
overweight and 39.4 percent obese, and fifty 
one percents were suffering from over waist 
circumference. 
 
Key  Word Perceptions on Dietary Control 
Affecting the Practice Among Diabetic 
Patients 
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ความเปนมาและความสําคญั 
ในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานโนนสวรรค  ตําบลโนนสะอาด          
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน มีผูปวยดวย
โรคเบาหวาน จํานวน 104 คน (โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลโนนสวรรค, 2553) จาก
การสอบถามเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
พบวาผูปวยโรคเบาหวานในพื้นที่มักจะมี
ปญหาในเรื่องการควบคุมการรับประทาน
อาหาร โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีผลไมรสหวาน
ออกมากและในชวงเทศกาลที่ มี งานบุญ
ประเพณีตางๆ ผูปวยมักจะไมสามารถควบคุม
การรับประทานอาหารได นอกจากนี้แลวจาก
การสัมภาษณผูปวยในพื้นที่บางคนที่มีปญหา
ในการควบคุมการรับประทานอาหาร ผูปวย
บอกวารับประทานอาหารตามความเคยชินและ
มีการควบคุมอาหารในบางครั้ง บางครั้งไมได
คุมเพราะอาหารบางอยางอดกินไมไดและ
ผูปวยไดรับคําแนะนําดานการควบคุมอาหาร
จากบุคคลากรสาธารณสุขเมื่อไปรับบริการ
รักษาโรคเบาหวานในคลินิกโรคเบาหวาน เชน 
ผลิตภัณฑที่ทํ าจากแปงจํ าพวก  กวยเตี๋ ยว 
ขนมจีน ใหควบคุมปริมาณเพราะอาจจะทําให
น้ําตาลสูงได ผูปวยที่รับประทานบอยๆ จะ
ปฏิบัติตาม แตผูปวยที่ไมคอยไดรับประทานก็
จะไมควบคุมปริมาณเพราะคิดวาถานานๆ คร้ัง
รับประทานก็คงไมมีผลตอการควบคุมโรคมาก
นัก จะเห็นไดวาผูปวยจะปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาหารตามที่ตนเองรับรู ซึ่งถาผูปวยมี
การรับรูในทางที่ไมถูกตองจะมีผลในทางที่ไม
ดีตอการควบคุมโรคเบาหวาน (จันทนา แสง
เพชร,2549)  

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความ 
สัมพันธของการรับรูและการปฏิบัติตัวดานการ
ควบคุมอาหารของผูปวยโรคเบาหวานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนน
สวรรค เพื่อนําขอมูลที่ไดใชเปนแนวทางใน
การวางแผนใหความรู เกี่ยวกับการควบคุม
อาหารในผูปวยโรคเบาหวานอยางถูกตอง 
เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวย และ
เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหผูปวยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการควบคุมอาหาร
ไปในทางที่ ถูกตองเปนประโยชนตอการ
ควบคุมโรคเบาหวาน และผูปวยโรคเบาหวาน
ในพื้นที่ ศึ กษาและในพื้นที่ อ่ืนที่ ลักษณะ
ใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษา 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใหขอมูลดานการ
ควบคุ มอาหารแก ผู ป วยโรค เบาหวาน            
ของบุ คลากรด านสาธารณสุขในคลินิ ก
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลและโรงพยาบาล 

2. เพื่อศึกษาระดับของการรับรูและ
อธิบายการรับรูดานการควบคุมอาหารของ
ผูปวยโรคเบาหวาน 

3. เพื่อศึกษาระดับของการปฏิบัติตัว
และอธิบายการปฏิบัติตัวดานโรคเบาหวาน 

4. เพื่อศึกษาความถี่ของการบริโภค
อาหารที่มีผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผูปวยโรคเบาหวาน 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
การรับรูและการปฏิบัติตัวดานการควบคุม
อาหารของผูปวยโรคเบาหวาน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิง

พรรณนาเรื่องการรับรูดานการควบคุม อาหารที่
มีผลตอการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนน
สวรรค ประชากรที่ศึกษาผูปวยโรคเบาหวาน
จํานวน 104 คน บุคลากรดานสาธารณสุข
จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลเชิง
ปริมาณ คือ แบบสัมภาษณ และเครื่องมือที่ใช
รวบรวมขอมูลเชิ งคุณภาพ  สถิติที่ ใช  คือ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 

α  =     n      1     -      Σ Si² 
           n - 1                   St² 
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณที่

ผานการตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญ และผานการทดลองใชและหาความ
เที่ยงของแบบสัมภาษณในสวนการรับรูดาน
การควบคุมอาหาร ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.9 
สัมภาษณความถี่ของอาหารที่บริโภควิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา วิ เคราะหดวย
โปรแกรม  SPSS วิ เคราะหความสัมพันธ      
ของการรับรูและการควบคุมอาหาร โดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ สเปยรแมน 
คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการศึกษา 

1. ข อ มู ล ท่ั วไปและข อ มู ลด าน
สุขภาพของผูปวย  ผูปวยโรคเบาหวานที่ศึกษา
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 61-70 ป ผูปวยจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รายไดของครอบครัวสวน
ใหญ 2,500 – 4,999 บาทตอเดือน ระยะเวลา

ปวยเปนโรคเบาหวานเฉลี่ย 8 ป  และผูปวย
ควบคุมน้ําตาลในเลือดไมได ผูปวยมีโรคแทรก
ซอนจากโรคเบาหวานโดยโรคแทรกซอนสวน
ใหญที่พบ คือ โรคระบบประสาทสวนปลาย 
เชน มือ เทา ชา ผูปวยไมใชสมุนไพรเพื่อรักษา
โรคเบาหวาน ผูปวยมีการออกกําลังกาย ซ่ึง
สวนใหญออกกําลังกายโดยการเดินแตใชเวลา
การออกกําลังกายนอยกวา 30 นาทีตอคร้ัง 

2. การรับรูดานการควบคุมอาหาร
ของผูปวยโรคเบาหวาน ในภาพรวม พบวา 
ผูปวยมีคะแนนการรับรูในระดับปานกลาง เมื่อ
จําแนกรายขอ พบวา ผูปวยมากกวารับรูวา ควร
รับประทานอาหารใหตรงเวลาและควร
รับประทานอาหารมื้อหลักใหครบทั้ง 3 มื้อ การ
รับประทานขาวเหนียวตองควบคุมปริมาณ
รับประทานผักประเภทใบไดโดยไมตองจํากัด
ปริมาณ อาหารที่ ผูปวยโรคเบาหวานตอง
ควบคุม ไดแก ขาวแปง น้ําตาล ควรควบคุม
ปริมาณการดื่มนมที่มีการปรุงแตงรสตางๆ ควร
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ ควร
หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดควรหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่มีไขมันสูง อยางไรก็ตามผูปวยมากกวารับรู
วา สามารถรับประทานอาหารจําพวกผลิตภัณฑ
จากแปงประเภทเสน เชน กวยเตี๋ยว ไดโดยไม
ตองควบคุมปริมาณ การรับประทานขนมและ
ผลไมรสหวานนานๆ คร้ังไมจําเปนตองควบคุม
ปริมาณ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลไม
จําเปนตองควรควบคุมปริมาณ และผูปวยรับรู
วา การรับประทานผลไมเปรี้ยวอมหวานไมตอง
ควบคุมปริมาณ ประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวย
รับรูวา ถารับประทานอาหารไมตรงเวลาควร
รับประทานมื้อนั้นใหอ่ิมเต็มที่ นอกจากนี้
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ผู ป วย รับรู ว า  เมื่ อภาวะแทรกซ อนของ
โรคเบาหวาน เชน เปนแผลเรื้อรัง มือหรือเทา 
ผูปวยไมจําเปนตองควบคุมอาหาร 

3. การปฏิบัติดานการควบคุมอาหาร 
ผูปวยในภาพรวม มีคะแนนการปฏิบัติระดับต่ํา 
เมื่อจําแนกรายขอพบวา ผูปวยรับประทาน
อาหารตรงเวลา และรับประทานอาหารมื้อหลัก
ครบทั้ง 3 มื้อ รวมถึงไมรับประทานอาหารที่มี
ไขมันสูง แตอยางไร ก็ตามประมาณผูปวย
รับประทานอาหารปริมาณไมเทากันทุกมื้อ 
และไมมีการจํากัดอาหารที่มีรสเค็มผูปวย
รับประทานขาวเหนียว ซ่ึงประมาณครึ่งหนึ่ง
ของผูปวยรับประทานขาวเหนียวโดยไม
ควบคุมปริมาณ ผูปวยไมควบคุมปริมาณการ
รับประทานผลิตภัณฑอาหารที่ทําจากแปง
ประเภทเสน เชน กวยเตี๋ยว ผูปวยรับประทาน
ผลไมที่มีรสหวาน และดื่มเครื่องดื่มที่มีรส
หวานโดยไมควบคุมปริมาณ นอกจากนี้ผูปวย
ไมควบคุมอาหารอยางเครงครัด 

4. ความถี่ของการบริโภคอาหาร
ชนิดตางๆ ของผูปวยโรคเบาหวาน อาหารที่
ผูปวยสวนใหญ รับประทานทุกวัน ไดแก 
อาหารพื้นบานอีสานและอาหารจําพวกผักใบ
ตางๆ อาหารที่ ผูปวยสวนใหญรับประทาน
บอยๆ ไดแก เนื้อสัตวและปลา อาหารที่ผูปวย
สวนใหญรับประทาน 1–3 ครั้งตอสัปดาห 
ไดแก ผลไมรสเปรี้ยวอมหวาน และอาหารที่
ผูปวยสวนใหญรับประทานนานๆ คร้ัง ไดแก 
ผลิตภัณฑที่ทําจากแปง อาหารประเภทผัดทอด 
อาหารประเภทไข อาหารทะเล ผลไมรสหวาน
จัดส วนอาหารที่ ผู ป วยโรคเบาหวานไม

รับประทาน ไดแก อาหารที่มีสวนผสมของ
กะทิ เนื้อสัตวติดมัน  

5. ความสัมพันธของการรับรูและ
การปฏิบัติดานการควบคุมอาหาร จากการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูและ
การควบคุมอาหารของผูปวยโดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน พบวา 
การรับรูและการปฏิบัติดานการควบคุมอาหาร
ของผูปวยโรคเบาหวานไมมีความสัมพันธกัน 
(p-value = 0.58) 

6. การใหขอมูลดานการควบคุม
อาหารผูปวยโรคเบาหวานของบุคลากรดาน
สาธารณสุข มีวิธีการใหความรูดานการควบคุม
อาหารแกผูปวยโรคเบาหวาน โดยใหความรู
เปนรายบุคคลและกลุมยอยและกลุมใหญ และ
ขอมูลที่ใหแกผูปวย ไดแก การดูแลตนเอง
ทั่วไป การรับประทานยา การออกกําลังกาย 
รวมถึงการควบคุมอาหาร ซ่ึงการใหความรู จะ
เนนใหผูปวยนําไปปฏิบัติไดและใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตประจําวัน ของผูปวยเอง นอกจากนี้
ยังมีการจัดบอรดประชาสัมพันธ แจกเอกสาร
คูมือและแผนพับเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเปน
โรคเบาหวาน 
 
สรุปผลการศึกษา  

1. บุ คลากรด านสาธารณสุ ขที่
ปฏิบัติงานในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนสวรรคและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หนองเรือได
ใหความรูดานการความคุมอาหารแกผูปวย
โรคเบาหวานและผูปวยไดนําความรูไปปรับใช
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันของผูปวยเอง 
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2. ผูปวยโรคเบาหวานมีระดับของ
การรับรูดานการควบคุมอาหารอยูในระดับปาน
กลาง 

3. ผูปวยโรคเบาหวานมีระดับการ
ปฏิบัติตัวดานการควบคุมอาหารอยูในระดับต่ํา 

4. ความถี่ของการบริโภคอาหารของ
ผูปวยโรคเบาหวานทุกวันเปนอาหารพื้นบาน
อีสานและอาหารจําพวกผักใบตางๆ 

5. การรับรูและการปฏิบัติตัวดาน
การควบคุมอาหารของผูปวยโรคเบาหวานไมมี
ความสัมพันธกัน 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
ผูปวยรับรูวาถารับประทานอาหารที่

หวานนานๆ คร้ัง ไมจําเปนตองควบคุมปริมาณ 
ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของควรจัดกิจกรรมใหความรูที่

เนนหนักเรื่องการรับประทานอาหารที่หวานให
มากขึ้น และควรมีการใหผูปวยไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามเพื่อให เกิดความเขาใจ
ตรงกัน 

ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ัง
ตอไป 

1. ควรมีการศึกษาการใชพลังงานของ
ผูปวยโรคเบาหวานในการทํากิจวัตรประจําวัน
เพื่อศึกษาความสอดคลองของพลังงานที่ไดรับ
กับพลังงานที่ใชไป 

2. ควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สงเสริมการควบคุมการรับประทานอาหารของ
ผูปวยโรคเบาหวาน 

3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
ประสบการณการควบคุมอาหารกับระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน 
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