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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดแูลตนเองของ

ผู้ ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านน า้จัน้ใหญ่  ต าบลบึงเกลือ 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด กลุ่มตวัอย่างคือผู้ ป่วยโรคเบาหวาน  จ านวน 60 คน เลือกกลุ่มตวัอย่าง
และพืน้ท่ีวิจยัแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป แบบประเมินความรู้
ด้านสุขภาพ และแบบประเมินพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความตรงของเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิและหาความเท่ียงจากแบบประเมินได้คา่เท่ากบั  0.76 และ 0.83 
ตามล าดบั วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ด้านสขุภาพอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อย
ละ 73.3) และมีพฤติกรรมการดแูลตนเองอยู่ในระดบัสงู (ร้อยละ 61.7) เม่ือทดสอบความสมัพนัธ์พบว่า
ความรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดแูลตนเอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั <.05 (r = .479)   

ค าส าคัญ: ความรู้ด้านสขุภาพ พฤตกิรรมการดแูลตวัเอง ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน งานวิจยัในชมุชน  

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the relationships between health 

literacy and self – care behaviors among patients with diabetic mellitus of Ban Nam Jun Yai 
health promoting hospital,  Bueg Kluea sub-district, Sela Phum district, Roi Et province. Sixty 
of sample and setting were recruited using purposive sampling technique. The instruments 
used for data collection were the demographic data form, the health literacy questionnaire, 
and the self – care behaviors questionnaire. These instruments were tested for their content 
validity by a panel of experts. Internal consistency reliability for each questionnaire tested by 
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Cronbach’s alpha were 0.76 and 0.83. Data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson’s production-moment correlation. The results of study shown 
that the sample had moderate level of health literacy (73.3%), and high level of self – care 
behaviors (61.7%). Health literacy was positively significant correlated to self - care behavior 
(p< .05, r = .479). 

Key words: Health literacy, Self-care behaviors, patients with diabetic mellitus, Community–
based research  

 

บทน า (Introduction) 
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังชนิดหนึ่งท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขระดบัโลก รวมถึงประเทศ

ไทย (สุพตัรา ศรีวณิชชากร, 2560) ปัจจยัของการเกิดโรคเบาหวาน ได้แก่ กรรมพนัธุ์  การรับประทาน
อาหารท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ ภาวะน า้หนกัเกินและความอ้วน และขาดการออกก าลงักาย ส่วนปัจจยัเสริมท่ี
ท าให้เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ได้แก่ ภาวะความดนัโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง การใช้ยาส
เตียรอยด์อย่างไม่ถูกวิธี เป็นต้น การละเลยและไม่รักษาหรือรับการรักษาท่ีไม่ถูกวิธีจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ ป่วยหลายด้าน เชน่ ไมส่ามารถควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดให้อยู่ในระดบัปกติ เกิดภาวะระดบัน า้ตาล
ในเลือดต ่า หรือ สงู ซึ่งอาจเป็นสาเหตนุ าไปสู่การเสียชีวิตได้ (อรุณี สมพนัธ์ และคณะ, 2558) พฤติกรรม
สุขภาพเป็นปัจจัยส าคัญท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคเบาหวาน หากพร่องการปฏิบัติ โดย
บริโภคอาหารหวาน มนั เคม็ และขาดการออกก าลงักาย หรือมีกิจกรรมเคล่ือนไหวร่างกายน้อย ท าให้เกิด
ภาวะอ้วน สง่ผลให้ร่างกายดือ้ตอ่อินซูลิน ท าให้ระดบัน า้ตาลในเลือดสงูขึน้ (ศลัยา คงสมบรูณ์เวช, 2552) 
และเป็นโรคเบาหวานในท่ีสุด นอกจากนี ้หากบคุคลมีภาวะเครียดร่างกายจะหลัง่คอร์ติซอล (cortisols) 
และอีพริเนฟริน (epinephrines) ท าให้ระดบัน า้ตาลในเลือดสงูขึน้ (สมบญุ วงศ์ธีรภคั, 2552) 

โรคเบาหวานเป็นโรคท่ีมีความผิดปกติในการเผาผลาญสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมนั 
โปรตีน สาเหตเุน่ืองจากขาดอินซูลินหรือการท าหน้าท่ีของอินซูลินลดลงมีผลให้ระดบัน า้ตาลในเลือดสูง
อยู่ตลอดเวลา อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ปัญหาท่ีพบบ่อยในผู้ ป่วยด้วย
โรคเบาหวานคือ ไมส่ามารถควบคมุอาหารได้ น า้หนกัตวัเพิ่มขึน้ขาดการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม ได้รับ
ยาไม่สม ่าเสมอ (กรองจิต ชมสมทุร, 2535) ดงันัน้การควบคมุโรคไม่ให้รุนแรงมากขึน้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับผู้ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดแูลสขุภาพเป็นวิธีหนึ่งท่ีส าคญัตอ่การ
ป้องกนัความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัส่วนใหญ่ เกิดจากการมีพฤติกรรม
การดแูลท่ีไมเ่หมาะสม ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ ป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีแผนในการด าเนินชีวิตท่ี
เหมาะสมกบัโรคท่ีเป็นอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง  
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จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ ป่วยเบาหวาน 63,139 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป ถึงร้อยละ 
31.67 รองลงมา คือกลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 15.78 ทัง้ยังพบว่า ในแต่ละปีจังหวัดร้อยเ อ็ดมีผู้ ป่วย
เบาหวานรายใหม ่5,882 คน โดยมีสาเหตขุองการเกิดโรค เชน่ การรับประทานหวาน มนั เค็ม อาหารทอด 
อาหารท่ีมีไขมนัสูง รับประทานมากเกิน ขาดการออกก าลงักาย มีภาวะเครียด ด่ืมสุรา สบูบุหร่ี และขาด
สขุนิสยัท่ีดีในการดแูลรักษาสขุภาพของตนเองในแตล่ะวนั ในระดบัจงัหวดัได้ด าเนินการงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคเบาหวานอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการจัดบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 4อ. 3ส.
(อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม บุหร่ี  สุรา และสุขบญัญัติ) รวมไปถึงการพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการลดโรคและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีคงทนของกลุ่มเส่ียงและผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน ภายใต้กระบวนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์สขุภาพดีวิถีไทยอย่างตอ่เน่ืองและจริงจงัใน
พืน้ท่ีส่งผลท าให้กลุ่มป่วยรายใหม่มีแนวโน้มลดลง จากข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี (2553 – 2557) พบว่าอตัรา
ป่วยรายใหมข่องโรคเบาหวานมีแนวโน้มลดลงอย่างตอ่เน่ือง (จ านวน 331, 350, 312, 277, และ 208 คน 
ตามล าดบั) และจากการส ารวจอตัราป่วยเบาหวานรายใหม่ ปี 2558 (ตลุาคม 2557 – มิถุนายน2558) 
จ าแนกรายอ าเภอ พบว่าในเขตพืน้ท่ีของอ าเภอเสลภูมิ มีผู้ ป่วยเบาหวานรายใหม่ จ านวน 98 คน 
(ส านกังานสาธารณสขุ จงัหวดัร้อยเอ็ด, 2559) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน
ได้รับความสนใจและท าการศกึษาในบางบริบทของประเทศไทย จากการศกึษาของ กฤษณา ค าลอยฟ้ า 
(2554) พบวา่ผู้ ป่วยโรคเบาหวานในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง 
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 286 คน พบว่า พฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
สว่นพฤตกิรรมการดแูลตนเองด้านการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนอยูใ่นระดบัต ่า ส่วนการศกึษาของ ค ารณ มุ
ทะสิน (2554) พบวา่ผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล ท่ีมีอาชีพและระยะเวลาท่ีทราบว่า
เป็นโรคเบาหวานท่ีตา่งกนัจะมีพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองท่ีแตกตา่งกนั นอกจากนีย้งัพบว่าปัจจยัท่ี
มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคเบาหวาน และการเข้าถึงบริการด้านสขุภาพ การได้รับค าแนะน าจากบุคลากรสาธารณสุข และการ
ได้รับการกระตุ้นเตือนจากสมาชิกในครอบครัว ด้านความรู้ รายได้และระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของผู้ ป่วยเบาหวาน  

องค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้บ่งบอกพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมารับการรักษาใน
สถานบริการทางสุขภาพในระดับทุติยภูมิ ซึ่งเม่ือพิจารณาตามบริบทของผู้ ป่วยโรคเบาหวานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในระดับต าบลอาจมีความแตกต่างกันทัง้ด้านความรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการดแูลตนเอง การขาดองค์ความรู้ดงักล่าวอาจส่งผลตอ่การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและ
การสนบัสนุนพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีเหมาะสมให้กับผู้ ป่วยในเขตพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วย
เบาหวานในเขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้จัน้ใหญ่  ต าบลบงึเกลือ  อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยประโยชน์ท่ีจะได้รับคือ นกัวิชาการสาธารณสุขและทีมสุขภาพสามารถใช้เป็นหลกัฐานเชิง
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ประจกัษ์ในการวางแผน ส่งเสริม และสนบัสนุนให้ผู้ ป่วยโรคเบาหวานมีความรู้และดแูลตนเองได้อย่าง
ถกูต้อง ยัง่ยืน และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานในเขต

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้จัน้ใหญ่  ต าบลบงึเกลือ  อ าเภอเสลภมูิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วย

เบาหวานในเขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้จัน้ใหญ่  ต าบลบงึเกลือ อ าเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ระเบียบวิจัย (Methodology)  
การศกึษางานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัวิเชิงพรรณนา ด าเนินการวิจยัระหว่าง เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2561 

ถึงเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 โดยก าหนดกลุม่เป้าหมาย พืน้ท่ีในการวิจยั และวิธีการเก็บข้อมลู ดงันี ้
1. กลุม่เป้าหมายคือ ผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีอายตุัง้แต ่20 ปี ขึน้ไป ทัง้ชายและหญิง  
2. กลุ่มตวัอย่าง ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของ เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย (2535) ได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ านวน 60 คน  
3. พืน้ท่ีในการวิจัย คือ เขตพืน้ท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล บ้านน า้จัน้ใหญ่ 

ต าบลบงึเกลือ อ าเภอเสลภมูิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
4. เคร่ืองมือวิจยั  ประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้

4.1 แบบส ารวจข้อมลูสว่นบคุคล  ประกอบด้วยค าภามปลายปิด  และเปิดจ านวน 8 ข้อ  
4.2 แบบประเมินความรู้ด้านสขุภาพ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ มี 3 ตวัเลือก ได้แก่ 

ใช ่ไมใ่ช ่ไมท่ราบ แบง่ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ  
1) ด้านความรู้เก่ียวกบัโอกาสเส่ียงตอ่การเกิดภาวะแทรกซ้อน 

2) ด้านความรู้เก่ียวกบัความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
3) ด้านความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการปฏิบตัิตามค าแนะน า 
4) ด้านความรู้เก่ียวกบัอปุสรรคของการปฏิบตัเิพ่ือดแูลสขุภาพ 

4.3 การประเมินพฤติกรรมการดแูลตนเอง  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 17 ข้อ มี 3 ตวัเลือก 
คือ ปฏิบตัิเป็นประจ า ปฏิบตัิเป็นบางครัง้ และไม่เคยปฏิบตัิ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 

1) ด้านการดแูลร่างกาย 
2) ด้านการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน 
3) ด้านการดแูลรักษา 
4) ด้านการดแูลจิตใจ  อารมณ์  สงัคม 
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 ทัง้นี ้ผู้ วิจยัชีแ้จงรายละเอียดตอ่กลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู วิธีการและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั เม่ือได้รับความยินยอมจากกลุ่มตวัอย่าง 
ผู้ วิจัยจึงท าการเก็บข้อมูลจากนัน้น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ทั ง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อค าถามแต่ละฉบับ พร้อมทัง้ก าหนดรหัสของข้อมูลแต่ละข้อเพ่ือน าไประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจยัครัง้นีก้ าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใช้ในการทดสอบทัง้หมดท่ี
ระดบั .05  วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลด้วยสถิติร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ 
ค่าสูงสุด ความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยโรคเบาหวานซึ่งขึน้ทะเบียนเป็น
ผู้ ป่วยโรคไม่ติดตอ่ในเขต  ใช้สถิติร้อยละ วิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั(Peason’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย (Results) 
1. ข้อมลูทัว่ไป พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55) มีอายรุะหว่าง 50 – 59  

ปี  (ร้อยละ 51.7) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 81.7) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 91.7) 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 65) มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนระหว่าง 4001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 
60) ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานระหวา่ง 1- 8 ปี (ร้อยละ 73.3) และไมมี่โรคแทรกซ้อน (ร้อยละ 70)    

2. ความรู้ด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านสุขภาพเก่ียวกับโรคเบาหวานโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 77.3) เม่ือพิจารณาแยกข้อบ่งชีพ้บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้ด้าน
สุขภาพสูงท่ีสุดเก่ียวกับการปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี  (ร้อยละ 98.3) รองลงมา คือ ความรู้
เก่ียวกับการปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีท าให้ผู้ ป่วยมีสุขภาพดี  การปฏิบตัิตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีท าให้ผู้ ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยลง บคุคลในครอบครัวให้ความส าคญัในการดแูล
สิ่งแวดล้อมของสถานท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ  96.7, 96.7, และ 96.7) และบคุคลในครอบครัวให้ความส าคญั
ในการดแูลการทานยาของท่าน   (ร้อยละ 85) ส่วนความรู้ด้านสุขภาพท่ีกลุ่มตวัอย่างมีน้อยท่ีสุด คือ 
ความรู้เก่ียวกบัอปุสรรคของบคุคลในครอบครัวไมใ่ห้ความส าคญัในการดแูลเร่ืองอาหาร (ร้อยละ 11.7)  

3. พฤตกิรรมการดแูลตนเอง พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีพฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 61.1) เม่ือพิจารณาแยกข้อบง่ชีพ้บวา่กลุม่ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีดีท่ีสดุ
ในเร่ืองการตรวจเช็คตากบัจกัษุแพทย์อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
รับประทานยารักษาโรคเบาหวานตามท่ีแพทย์สัง่ (ร้อยละ 95, 95, และ 95 ตามล าดบั) รองลงมาคือ พบ
แพทย์เพ่ือรับการรักษาเม่ือมีอาการผิดปกติ และสวมรองเท้าทกุครัง้ก่อนออกจากบ้าน (ร้อยละ 91.7 และ 
91.7 ตามล าดบั) ส่วนพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีมีปัญหามากท่ีสุด ได้แก่ บุคคลในครอบครัวไม่ให้
ความส าคญัในการดแูลผู้ ป่วย (ร้อยละ 23.3) การไม่มารับการรักษาตามท่ีแพทย์นดั (ร้อยละ 18.3) และ
การปรับยาหรือหยดุยาเอง (ร้อยละ 5) 
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4. ผลการศึกษาเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ความรู้ด้านสขุภาพและ
พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน พบว่าความรู้ด้านสุขภาพมีความสมัพนัธ์กันทางบวกกับ
พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั <.05 (r = .479) 
 
ตารางท่ี 1   แสดงคะแนนร้อยละและระดบัของตวัแปรท่ีต้องการศกึษา 

ตวัแปร คะแนนร้อยละ ระดบั 
ความรู้ด้านสขุภาพของผู้ ป่วยโรคเบาหวาน 73.3 ปานกลาง 
พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน 61.7 ปานกลาง 

ตารางที่  2  แสดงค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วย
เบาหวาน 

ตวัแปร คา่สหสมัพนัธ์ p - Value 
ความรู้ .479 .05 

อภปิรายผล (Discussion)  
 ผู้วิจยัขออภิปรายผลการวิจยั  ตามวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ระดบัความรู้ด้านสุขภาพของผู้ ป่วยโรคเบาหวาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้ด้านสุขภาพ
เก่ียวกับโรคเบาหวานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 77.3) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่าง
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 91.7) จึงอาจส่งผล
การความสามารถในการท าความเข้าใจตอ่ความรู้ด้านสขุภาพและความซบัซ้อนของพยาธิสภาพของโรค 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ คงฤทธ์ิ วนัจรูญและคณะ (2556) ศกึษาเร่ืองความรู้ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของผู้ ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 และเร่ืองพฤติกรรมการ
ควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพประจ าต าบล ท่ีพบว่าผู้ ป่วยเบาหวานมีแบบแผนการรับรู้ด้านสขุภาพอยู่ในระดบัปานกลาง อาจ
เน่ืองมาจากผู้ ป่วยโรคเบาหวานสว่นใหญ่ได้รับความรู้เร่ืองเก่ียวกบัโรคเบาหวานจากบคุลากรสขุภาพ โดย
ท่ีหนว่ยบริการสขุภาพและบคุลากรสาธารณสขุ มุ่งให้บริการเฉพาะการตรวจประเมินสขุภาพ การจ่ายยา
ตามนดั และการให้ค าแนะน าระยะสัน้ เม่ือมารับบริการในแตล่ะครัง้เท่านัน้ ซึ่งผู้ ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่
จะมาตามนดัเพ่ือมารับการตรวจประเมินสภาวะสขุภาพและรับยา หรือได้รับความรู้จากการจัดอบรมให้
ความรู้ระยะสัน้ตามโครงการเท่านัน้ จึงท าให้ผู้ ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ด้านสุขภาพ 
เก่ียวกบัโรคเบาหวานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ระดบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการดแูล
ตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 61.1) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากได้รับการให้สุขศึกษาจากเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข การพบเห็นหรือมีประสบการณ์ตรงจากการป่วยโดยตนเองเป็นเวลานาน การได้มีโอกาส
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พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตนเองกับผู้ ป่วยโรคเบาหวานคนอ่ืนๆ 
ในขณะท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจ าต าบล จึงท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความเข้าใจถึง
วิธีการดแูลสขุภาพของตนเองได้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ สอดคล้องกับการศกึษาของ ชาญชยั พิทย
ศกัดิ์ (2547) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีขึน้ทะเบียนรับการรักษาท่ีศูนย์สุขภาพ
ชมุชน ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูม พบว่าผู้ ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิตวัอยู่ในระดบัดี ร้อยละ (52.8) และจากการศึกษาของ สุนทรี สุรัตน์ กิตติ ศศิวิมลลกัษณ์ เกวลี 
เครือจกัร และ วิโรจน์ มงคลเทพ (2559) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการดแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน ในพืน้ท่ี
อ าเภอแม่จนั จังหวดัเชียงราย มีพฤติกรรมการดแูลตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.79 , ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50)  

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า ความรู้ด้าน
สุขภาพมีความสัมพนัธ์กันทางบวกกับพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั <.05 (r = .479) ทัง้นีอ้าจวิเคราะห์ได้ว่า หากผู้ ป่วยมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
มาก ก็จะสามารถมีพฤติกรรมการปฏิบตัิตนเก่ียวกบัโรคเบาหวาน เช่น การออกก าลงักายสม ่าเสมอ การ
รับประทานอาหารท่ีสมดลุกบัสขุภาพ เป็นต้น สอดคล้องกบัการศกึษาของ อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกล ุและ 
กิตติยา ศิลาวงศ์สุวรรณกูฏ (2559) ท่ีพบว่าผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ มีการรับรู้ด้านสุขภาพในระดบัปานกลาง และการรับรู้ด้านสุขภาพของผู้ ป่วยโรคเบาหวานมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดแูลตนเอง เช่นเดียวกันกับกับการศึกษาของชนาธิป ศรีพรหม 
(2550) ท่ีพบว่า ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน และการรับรู้ผลดีของการปฏิบตัิตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ี มีความสมัพนัธ์กบัระดบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของตนเองของผู้ ป่วยโรคเบาหวาน  

สรุป (Conclusion)  
 โดยสรุป ผู้ ป่วยโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้จัน้ใหญ่  ต าบลบึง
เกลือ  อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีระดบัความรู้ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และมี
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าตัวแปรความรู้ด้านสุขภาพมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดแูลตนเอง ดงันัน้การให้ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานและการ
ส่งเสริมให้ผู้ ป่วยสามารถดูแลตนเองได้จึงเป็นสิ่งท่ีท้ายทายทีมสุขภาพในชุมชน ท่ีจะช่วยให้ผู้ ป่วยลด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคและมีคณุภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึน้  

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้ ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสขุภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่จบการศกึษา
ระดับประถมศึกษา ดังนัน้ทีมสุขภาพจึงควรให้ความรู้แก่ประชาชนทัง้ในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน ให้มีความรู้ในการดแูลตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน หรือความรู้ในการปฏิบตัิตนท่ี
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ถกูต้องเม่ือตนเองป่วยด้วยโรคเบาหวานเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บคุคลอ่ืนได้ 

2. ผู้ ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดบัดี ดังนัน้ทีมสุขภาพควร
สง่เสริมให้ครอบครัว ภาคี เครือข่าย ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแตล่ะชมุชน ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการดูแลผู้ ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนของตนเอง และช่วยเป็นแรงสนับสนุนทางสังคม ท่ีคอย
กระตุ้นเตือนให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา แนะน าให้ผู้ ป่วยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่าง
ตอ่เน่ืองถกูต้องเหมาะสมตอ่ไป  

กติตกิรรมประกาศ 
ผู้วิจยัขอขอบคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  คชนาม ท่ีให้ข้อคดิ ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ จนงานวิจยัส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณนายยุทธกร เนตรถาวร ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน า้จัน้ใหญ่ ต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้ วิจัยได้เรียนรู้หลักการท าวิจัยการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วย
โรคเบาหวานซึ่งขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อในเขตรับผิดชอบ ขอขอบคณุผู้ทรงคณุวุฒิทุกท่านท่ี
สละเวลาในการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั  และส าคญัท่ีสดุคือขอบขอบคณุกลุม่ตวัอยา่งทกุคนท่ีเสียสละเวลาและยินดีให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ในการวิจยัครัง้นี ้
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