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 ผู้วจัิย : นางสาวศิริพร   เมืองพิล และคณะ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนสงู อ าเภอส าโรง 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : โรคเบาหวานเป็นโรคท่ีมีความผิดปกติในการเผาผลาญ
สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  , โปรตีน  สาเหตเุน่ืองจากขาดอินซูลินหรือการท าหน้าท่ีของอินซูลิน
ลดลงมีผลให้ระดบัน า้ตาลในเลือดสงูอยู่ตลอดเวลา  อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตได้
ปัญหาท่ีพบบ่อยในผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานคือ  ไมส่ามารถควบคมุอาหา ได้  น า้หนกัตวัเพ่ิมขึน้ขาดการออก
ก าลงักายท่ีเหมาะสม ได้รับยาไมส่ม ่าเสมอ  (กรองจิต  ชมสมทุร , 2535 : 2) ดงันัน้การควบคมุโรคไมใ่ห้รุนแรง
มากขึน้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดแูลสขุภาพเป็นวิธี
หนึ่งท่ีส าคญัตอ่การป้องกนัความรุนแรงของโรคเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากปัจจยัเสี่ยงท่ีส าคญัสว่นใหญ่เกิดจากการ
มีพฤติกรรมการดแูลท่ีไมเ่หมาะสม ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องสง่เสริมให้ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีแผนในการด าเนิน
ชีวิตท่ีเหมาะสมกบัโรคท่ีเป็นอยู่อย่างตอ่เน่ือง  จากแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 1996 : 235) กลา่วถึง
พฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ หมายถึง กิจกรรมท่ีบคุคลกระท าจนเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  เพ่ือ
ยกระดบัภาวะสขุภาพของตนเองให้ดีขึน้  จนท าให้บคุคลนัน้ประสบผลส าเร็จ  ตามจดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ใน
ชีวิต โดยกิจกรรมท่ีสง่เสริม 

ผู้ศกึษาเช่ือวา่ หากมีการปฏิบตัิตามกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพท่ีถกูต้องอย่างสม ่าเสมอ  จะช่วยใ ห้ผู้ ป่วย
ด้วยโรคเบาหวานจะมีความสามารถในการควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดได้และลดภาวะแทรกซ้อน หรือป้องกนั
การเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตของ  ผู้ป่วยด้วย
โรคเบาหวานได้ ดงันัน้ผู้ศกึษาจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาพฤติกรรม สง่เสริมสขุภาพของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
เพ่ือน าผลการศกึษาท่ีได้มาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริมให้ผู้ป่วยซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน  มีการ
ปฏิบตัิพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมกบัโรคตอ่ไป 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือศกึษาการรับรู้ด้านสขุภาพของผู้ป่วยเบาหวาน  ในเขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ

ต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี 
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2. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสขุภาพและพฤติกรรม  การดแูลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี 

 
ระเบียบวธีิวจิัย 

- รูปแบบการศึกษา  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เพ่ือเป็นการศกึษาถึงการรับรู้และพฤติกรรม
การดแูลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ซึ่งขึน้ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคไมต่ิดตอ่ของเขต โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนสงู  อ าเภอ
ส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานีในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นตวัแทนของกลุม่ประชากรผู้ป่วยโรคเบาหวาน ท่ีพกัอาศยั
อยู่ในหมูท่ี่ 1-7 เขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี จ านวนทัง้สิน้  
82 คน  ซึ่งขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ีได้ ค านวณจากสตูรของ Yamane 

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวจิัย เป็นแบบสอบถามเพ่ือศกึษาการรับรู้และพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งปรับปรุงมาจากงานวิจยัของนางอ่ิมใจ  น่วมมะโน (2547) โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ สว่นท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคล สว่นท่ี 2 แบบสอบถามแบบแผนการ
รับรู้ด้านสขุภาพ และ สว่นท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

- สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพืน้ฐานได้แก่  จ านวน
ความถ่ี คา่ร้อยละ  และสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน วดัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามด้ว ย
คา่ ไคสแควร์ (Chi-Square test, χ2) 

 
ผลการศึกษา 

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดั
อบุลราชธานี มีแบบแผนการรับรู้ด้านสขุภาพในระดบัดี และพฤติกรรมการดแูลตนเองใน     ระดบัดี 

 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดั
อบุลราชธานี ท่ีม ีเพศ อายสุถานะภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ระยะเวลาท่ีทราบวา่เป็นโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อน ท่ีตา่งกนัมีแบบแผนการรับรู้ด้านสขุภาพท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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 3. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดั
อบุลราชธานี ท่ีม ีระดบัการศกึษา กบั แหลง่ของรายได้ ท่ีตา่งกนัมีแบบแผนการรับรู้ด้านสขุภาพท่ีตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดั
อบุลราชธานี ท่ีม ีเพศระยะเวลาท่ีทราบวา่เป็นโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน ท่ีตา่งกนัมีแบบแผนการรับรู้ด้าน
สขุภาพท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

 5. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดั
อบุลราชธานี  ท่ีมี อายสุถานะภาพสมรส  ระดบัการศกึษา  อาชีพ  รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  แหลง่ของรายได้  ท่ี
ตา่งกนัมีพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     6. แบบแผนการรับรู้ด้านสขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบลโนนสงู  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวจิัย 

1. เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนช่วยเหลือ ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานให้มีพฤติกรรมการดแูล
ตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

2. เป็นแนวทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ในการปรับปรุงวิธีการให้ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
แก่ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ให้มีพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีถกูต้องเพ่ือช่วยลดภาวะแทรกซ้อน 

3. เป็นแนวทางในการศกึษาประเดน็อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


