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บทคัดย่ อ
อันตรายจากโรคเบาหวานส่ วนใหญ่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน เช่น ตา หัวใจ ไต ล้วนแต่มีความสัมพันธ์
กับการที%ผปู ้ ่ วยไม่สามารถควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้ ดังนั,นจึงทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง ปั จจัยด้านการสนับสนุน กับการ
ควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2 ในหน่วยปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 กลุ่มตัวอย่างคือ
ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 ที%มารับบริ การที%หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 จํานวน 279 คน ระหว่างเดือน
สิ งหาคมถึงกันยายน 2553 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบแบ่งชั,นภูมิ เครื% องมือที%ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามที%ผวู ้ จิ ยั พัฒนาเองจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 3 ส่ วนได้แก่ 1) ปั จจัยส่ วนบุคคล
ระดับนํ,าตาลในเลือด 2) ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุน แบบสอบถามทั,ง
ฉบับมีค่าความเชื%อมัน% โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิAแอลฟาของคอนบลาค เท่ากับ .90 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี%
ร้อยละ ส่ วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ปั จจัยด้านการสนับสนุน กับการควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือด โดยใช้สถิติทดสอบ ไค-สแควร์ ผล
การศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 ที%มารับบริ การที%หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองในระดับปานกลาง ( Χ = 3.15) ส่ วนปั จจัยด้านการสนับสนุนอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 4.23) ปั จจัย
ด้านบุคคลได้แก่ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที%
ระดับ .05 ส่ วนปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง และปั จจัยด้านการสนับสนุ น มีความสัมพันธ์กบั การควบคุม
ระดับนํ,าตาลในเลือดอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2, หน่วยบริ การปฐมภูมิ
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Association between personal, self-care behavioral, and supportive factors and blood
glucose control of type-2 diabetic patients at primary care units (PCUs) of
“ CUP Maung-Ya 5” network.
Abstract
Morbidities and mortalities of diabetes mellitus are the results of its complications atherosclerosis and
coronary artery disease, retinopathy, nephropathy, and neuropathy) caused by poor blood glucose control. A
cross-sectional descriptive study was conducted to examine the relationships between personal, self-care
behavioral, and supportive factors and blood glucose control of Type-2 diabetic patients at primary care units
(PCUs) of “CUP Maung-Ya 5” network. The sample was composted of 279 patients with Type 2 diabetes
Muang Ya 5 CPU recruited by stratified sampling technique. The research tool was the questionnaire designed
by the researchers consisting of 3 categories: 1) personal factor 2) self-care behavioral factors and 3)
supportive factors. Conbrach Alpha coefficient of .90 was obtained for its’ reliability. Study duration was
from August to September 2010. The data were described and presented by frequencies, percentage, and
standard deviation. Chi-Square test (X2 – test) was used to analyze the relationships between personal, selfcare behavioral and supportive factors and blood glucose control of Type-2 diabetic patients. The results
revealed that the levels of self-care behaviors, and supports of Type-2 diabetic patients at Primary care units
of “CUP Maung-Ya 5” network were rated as moderate ( Χ = 3.15) and high ( Χ = 4.23) respectively.
There were statistically significant reletionships (p = .05) between personal factors (e.g. level of education)
and blood glucose control while there was no such association between self-care behavioral, and supportive
factors and blood glucose control.
Keywords: self care behavior, Typy-2 diabetic patients, primary care units.

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากการสํารวจสถานะสุ ขภาพอนามัยของคนไทยครั,งที% 4 ปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552 ในประชากร
อายุ 15 ปี ขึ,นไป พบว่าความชุกของโรคเบาหวานมีร้อยละ 6.9 (วิชยั เอกพลากร, 2553) ในผูห้ ญิงสู งกว่าผูช้ าย
(ร้ อยละ 7.7 และ 6.9 ตามลําดับ) ความชุ กของคนอาศัยในเขตเทศบาลสู งกว่านอกเขตเทศบาล ทั,งเพศชาย
(ร้อยละ 8.3 และ 5) เพศหญิง (ร้อยละ 9.4 และ 7) เมื%อเปรี ยบเทียบกับการสํารวจครั,งที% 3 ในปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ.
2547 ปี พ.ศ. 2552 ใกล้เคียงกับความชุ กในปี พ.ศ.2547 คือร้อยละ 6.9 (วิฑูรย์ โล่สุนทร, และวิโรจน์ เจียม
จรัสรังสี , 2550) พบว่าจํานวนผูป้ ่ วยเบาหวานของไทยตามการคาดคะเนขององค์การอนามัยโลกจะมีจาํ นวน
1.54 ล้า นคนใน ปี พ.ศ 2543 และมี จาํ นวน 2.74 ล้า นคน ในปี พ.ศ 2574 (วิโรจน์ เจี ย มจรั ส รั ง สี และ
วิชยั เอกพลากร, 2548) แต่ละปี จะมีผปู ้ ่ วยเบาหวานเพิ%มขึ,นอย่างน้อย 320,762 คน คาดการณ์วา่ ใน ปี พ.ศ.
2552 - พ.ศ.2553 จะมีผปู ้ ่ วยเบาหวาน จํานวน 5,397,559 คน ในการควบคุมนํ,าตาลในผูป้ ่ วยเบาหวาน 1 ราย
มีค่าใช้จ่ายในปี 2539 ( ศุภสิ ทธิA พรรณนารุ โนทัย, 2541) เป็ นจํานวนเงิน 7,702-18,724 บาท และเมื%อประมาณ
การว่ามีผปู ้ ่ วยจํานวน 4.9 ล้านคน สําหรับในปี 2552 ประเทศไทยจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายประมาณ 3.8 – 9.2 หมื%น
ล้านบาท
โรคเบาหวานนับเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที%สําคัญของประเทศอุตสาหกรรมและประเทศที%พฒั นาแล้ว
ก่อให้เกิดปั ญหาที%รุนแรงต่อระบบบริ การสุ ขภาพอนามัยของประเทศรวมทั,งประเทศไทย จากการปฏิรูประบบ
สาธารณสุ ขเมื%อปี 2544 (สุ พตั รา ศรี วณิ ชชากร และคณะ, 2548) ได้ให้ความสําคัญกับศูนย์สุขภาพชุ มชน / ศูนย์
แพทย์ชุมชนเมือง โดยจัดเป็ นสถานบริ การ ด่านแรกที%มีความสําคัญยิง% ในระบบสุ ขภาพ ลักษณะการดําเนิ นงาน
การบริ การเชิ งรั บและเชิ งรุ ก มี แบบแผน มี ข, นั ตอนในการดู แลประชากรทั,งระดับบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน
(สุ พตั รา ศรี วณิ ชชากร และสุ รศักดิA อธิ คมานนท์, 2548) ดังนั,นผูป้ ่ วยเบาหวาน จึงจําเป็ นต้องได้รับการดูแล
รักษาอย่างต่อเนื% อง การฟื, นฟูสภาพ โดยความร่ วมมือระหว่างผูป้ ่ วย / ครอบครัวและทีมสุ ขภาพที%เกี%ยวข้องทุก
แขนงในลักษณะของสหสาขาวิชาชี พ โดยเน้น การรักษาในสถานบริ การระดับปฐมภูมิ ข้อมูลจากการสรุ ป
วิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ของหน่วยบริ การ ปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 ตั,งแต่ปี 2550,
2551 และ 2552 พบว่า จํานวนผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและโรคเบาหวานร่ วมกับความดันโลหิ ตสู งมีจาํ นวน 864 ,
1,112 และ 1,074 ราย พบว่า ค่า HbA1C <7 ในปี 2550 ปี 2551 และ ปี 2552 เท่ากับร้อยละ 28.85 ,
32.28 , 43.86 ตามลําดับ ซึ% งพบว่า ยังมีอตั ราการคุมระดับนํ,าตาลสะสมในเลือดดีข, ึน แต่ยงั อยูใ่ นระดับตํ%ากว่า
เกณฑ์ม าตรฐานกํา หนด คื อ ต้องมากกว่า ร้ อยละ 70 ซึ% ง แสดงให้เห็ นว่า เสี% ยงต่ อภาวะแทรกซ้อนต่า ง ๆ
ตามมาได้ หากพบผูป้ ่ วยเบาหวานที%ควบคุมระดับนํ,าตาลไม่ได้จะมีระบบการส่ งรับการรักษาต่อ มีการให้ความรู ้
เกี% ยวกับการปฏิ บตั ิตนของผูป้ ่ วยเบาหวานส่ วนใหญ่จะเน้นรายบุ คคล โดยขาดการนําข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ประเมินผล โดยเฉพาะด้านปั จจัยส่ วนบุคคลว่ามีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเป็ นอย่างไร ดังนั,นทางหน่วย
บริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 จึงได้ทาํ การศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้าน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ปั จจัยด้านการสนับสนุนกับการควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ด
ที% 2 ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
เพื%อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองและด้านการ
สนับสนุน กับการควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2 ของหน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่าย
เมืองย่า 5
สมมุติฐานของการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองและด้านการสนับสนุน มีความสัมพันธ์กบั การ
ควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2

คําจํากัดความ
ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผูป้ ่ วยที%ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที% 2 ที%มี
ระดับนํ,าตาลในกระแสเลือดมากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร มีอายุต, งั แต่ 30 ปี ขึ,นไป ทั,งเพศชายและเพศ
หญิง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง ที%เป็ นสาเหตุให้ปฏิบตั ิกิจวัติประจําวันไม่ได้ เช่น ภาวะไตวาย ตามัวมากจน
มองไม่เห็น อัมพาต ได้รับการรักษาโดยการรับประทานยาเม็ดเพื%อควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือด
การควบคุมระดับนํา" ตาล (glycosylated hemoglobin or HbA1C (เฮโมโกลบินเอ-วัน-ซี ) หมายถึงสาร
ตัวหนึ%งที%อยูใ่ นกระแสเลือด เป็ นตัวที%บ่งบอกถึงระดับนํ,าตาลเฉลี%ยในเลือดย้อนหลังไป 3 เดือน หรื ออาจจะ
เรี ยกเป็ นภาษาไทยว่า ค่านํ,าตาลเฉลี%ยหรื อนํ,าตาลสะสมในช่วง 3 เดือน ที%ผา่ นมา บางครั,งอาจจะเรี ยกสั,นๆว่า
“เอวันซี ” ค่านํ,าตาลเฉลี%ยหรื อ เอ-วัน-ซี ในคนที%ไม่เป็ นเบาหวาน จะอยูร่ ะหว่าง 4-6% ผูท้ ี%เป็ นเบาหวานควรที%
จะควบคุมระดับ เอ-วัน-ซี ให้นอ้ ยกว่า ร้อยละ 7
ปั จจั ยด้ านพฤติกรรมการดู แลตนเอง หมายถึ ง การปฏิ บตั ิ กิจกรรมของผูป้ ่ วยเบาหวานในการดู แล
สุ ขภาพของตนเอง ประกอบด้วย การรั บประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรั บประทานยา การดู แล
สุ ขภาพทัว% ไป
ปั จจัยด้ านการสนับสนุน หมายถึง ปั จจัยที%สนับสนุ นในการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยเบาหวานเพื%อควบคุ ม
ระดับนํ,า ตาลในเลื อดให้อยู่ในระดับที% ใกล้เคี ยงกับเกณฑ์ปกติ มากที% สุดเพื%อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที%
อาจจะเกิดขึ,น ในการนี, ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา ประกอบด้วย ผูด้ ูแล สัมพันธภาพกับทีมสุ ขภาพ การเยี%ยมบ้าน
ความรู ้ที%ได้รับ
เครื อข่ ายบริ การปฐมภูมิเมืองย่ า 5 หมายถึง ศูนย์แพทย์ชุมชน (Community Medical Unit-CMU หรื อ
Main PCU) และ ศูนย์สุขภาพชุ มชน (Primary Care Unit-PCU หรื อ Sub PCU) อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการ
CUP ประกอบด้วย ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 (หัวทะเล), ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 (วัดป่ าสาละวัน), ศูนย์แพทย์
ชุมชน3 (จอหอ), ศูนย์สุขภาพคลินิกเวชปฏิบตั ิครอบครัว และ สถานีกาชาดที% 4

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิ จยั ครั, งนี, เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาภาคตัดขวาง (cross-section descriptive study) โดยมี
รายละเอียดของการศึกษา ดังนี,
วิธีการเก็บข้ อมูล
ประชุ มชี, แจงกับที มผูว้ ิจยั ซึ% งเป็ นพยาบาลที%ปฏิ บตั ิ หน้าที%ในหน่ วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมื องย่า 5
โดยทําความเข้าใจเกี% ยวกับการวิจยั ประชุ มผูส้ ัมภาษณ์ ก่อนออกเก็บข้อมูลเพื%อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันและ
มีมาตรฐานในการทํางานเหมือนกัน เก็บรวบรวมข้อมูล ในเดื อน สิ งหาคม – กันยายน 2553 ได้จดั ทําคู่มือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื%อเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ที%มารับบริ การที%หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที%ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั,งนี, คือผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที%รักษาในหน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่าย
เมืองย่า 5 ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 (หัวทะเล), ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 (วัดป่ าสาละวัน), ศูนย์แพทย์
ชุ มชน3 (จอหอ), ศูนย์สุขภาพคลินิกเวชปฏิบตั ิครอบครัว และ สถานี กาชาดที% 4 ที%ได้รับการเจาะ HbA1C ในปี
2552 จํานวน 953 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการคํานวณตามสู ตรการคํานวณ ของ Taro Yamane (1973) ค่า
สัดส่ วนเท่ากับ 0.5 และที%ระดับความเชื%อมัน% 95% คิดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 279 คน
การพิทกั ษ์ สิทธ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ชี, แจงวัตถุ ประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในใบยินยอมก่อนการ
ตอบแบบสอบถาม และชี, แจงเพิ%มเติ มว่าข้อมูลของกลุ่ มตัวอย่างร่ วมถึ งผลการสํารวจจะไม่นาํ มาเปิ ดเผยเป็ น
รายบุคคล และจะนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็ นภาพรวมไม่อา้ งอิงบุคคลใด
เครื*องมือทีใ* ช้ ในงานวิจัย
เป็ นแบบสอบถามที%ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ,นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย ส่ วนที% 1 แบบสอบถาม
ปั จจัยด้านบุคคลของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2 ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะเพศสมรส อาชี พ รายได้
และ ระยะเวลาที%เป็ น แบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด มีจาํ นวน 9 ข้อ ส่ วนที% 2 แบบสอบถาม
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูป้ ่ วยเบาหวาน ชนิ ดที% 2 มีจาํ นวน 38 ข้อ ส่ วนที% 3 แบบสอบถาม
เกี%ยวกับปั จจัยสนับสนุน ของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 มีจาํ นวน 25 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า ( Rating scale ) 5 ระดับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี% ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลโดยใช้ความถี% ร้ อยละ ส่ วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง ปั จจัยด้านการสนับสนุ น กับการ
ควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 โดยใช้สถิติทดสอบ ไค-สแควร์ (X2 – test)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที% 2 ในเขตพื,นที% รับผิดชอบของหน่ วยบริ การปฐมภูมิ
เครื อข่ายเมืองย่า 5 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 68.1 และเพศชายร้อยละ 31.9 มีอายุ 61 – 65 ปี มากที%สุด
ร้อยละ 25.4 รองลงมาอายุ 56 – 60 ปี ร้อยละ 16.5 มีระดับการศึกษาชั,นประถมศึกษามากที%สุด ร้อยละ 61.3
รองลงมา ชั,นมัธยมศึกษา ร้อยละ 18.3 ส่ วนใหญ่สถานภาพคู่มากที%สุด ร้อยละ 61.7 อาชี พหลักแม่บา้ น/ทํางาน
บ้าน มากที%สุด ร้อยละ31.1 รองลงมาค้าขาย ร้อยละ 25.4 มีรายได้เฉลี%ยต่อเดือน ตํ%ากว่า 5,000 บาท มากที%สุด
ร้อยละ 60.2 รองลงมา 5,001–10,000 บาท ร้ อยละ 23.3 ระยะเวลาการเจ็บป่ วยโดยโรคเบาหวาน 1-5 ปี มาก
ที%สุด ร้อยละ 39.4 รองลงมา 6 -10 ปี ร้อยละ 31.5
ด้า นพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองโดยรวม อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง มี ค ะแนนเฉลี% ย เท่ า กับ 3.15
(SD = 0.86) ส่ วนปั จจัยด้านการสนับสนุ น พบว่า โดยรวมได้รับการสนับสนุ นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าคะแนน
โดยเฉลี%ยเท่ากับ 4.23 (SD = 0.80) ดังตารางที% 1
ตารางที* 1
คะแนนเฉลี(ยและส่ วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับปั จจัยด้ านสนับสนุน
(n = 279)
ลําดับที*
ปัจจัย
Mean
SD
ระดับ
1 ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง
3.15
0.86
ปานกลาง
2 ด้านการสนับสนุ น
4.23
0.80
มาก
การควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 จําแนกตามปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้าน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ปั จจัยด้านการสนับสนุ น และความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านพฤติ
กรรมการดูแลตนเอง ปั จจัยด้านการสนับสนุนกับการควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2
ของหน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 พบว่า ปั จจัยด้านบุคคลได้แก่ เพศหญิงมีการควบคุมระดับนํ,าตาล
ในกระแสเลือดดีกว่าเพศชาย โดยสามารถควบคุมระดับนํ,าตาลได้จาํ นวน 73 คน จากจํานวนทั,งหมด 113 คน
คิดเป็ นร้อยละ 64.6 อายุที%มีการควบคุมระดับนํ,าตาลในกระแสเลือดที%ดีที%สุด คือช่วงอายุ 61 – 65 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 25.7 ระดับการศึกษา ที%มีการควบคุมระดับนํ,าตาลในกระแสเลือดที%ดีที%สุด คือระดับประถมศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 59.3 สถานภาพสมรสผูป้ ่ วยที%เป็ นคู่ มีการควบคุมระดับนํ,าตาลในกระแสเลือดได้ดี คิดเป็ นร้อยละ
62 อาชีพที%มีการควบคุมระดับนํ,าตาลในกระแสเลือดได้ดี คืออาชีพ รับราชการ คิดเป็ นร้อยละ 25.7 รายได้ต%าํ
กว่า 5,000 บาท มีการควบคุมระดับนํ,าตาลในกระแสเลือดได้ดี คิดเป็ นร้อยละ 57.5 ส่ วนระยะเวลาการเจ็บป่ วย
ที%มี การควบคุมระดับนํ,าตาลในกระแสเลือดได้ดีคือระยะเวลา 1 – 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.7 เมื%อพิจารณาค่า
ความสัมพันธ์ พบว่า ระดับการศึกษาของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 มีความสัมพันธ์กบั การควบคุมระดับนํ,าตาล
ในกระแสเลือดผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ .05 ดังตารางที% 2

ตารางที* 2
จํานวน และร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างที( มีค่า HbA1c<7% และ >7% จําแนกตามปั จจัยด้ านบุคคล และ
ความสั มพันธ์ ของปั จจัยด้ านบุคคลกับการควบคุมระดับนํา> ตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที( 2 ของหน่ วย
บริ การปฐมภูมิเครื อข่ ายเมืองย่ า 5
ค่า HbA1c จํานวน (ร้อยละ)
p -value
ปั จจัยด้านบุคคล
>7%
<7%
n=166
n=113
เพศ
ชาย
49 (29.50)
40 (35.40)
0.301
หญิง
117 (70.50)
73 (64.60)
อายุ (ปี )
31-35
2 (1.20)
1 (0.90)
0.854
36-40
2 (1.20)
3 (2.60)
41-45
8 (4.80)
5 (4.40)
46-50
13 (7.80)
3 (2.60)
51-55
23 (13.90)
14 (12.40)
20 (17.70)
56-60
26 (15.70)
61-65
42 (25.30)
29 (25.70)
66-70
22 (13.30)
17 (15.00)
14 (12.40)
71-75
20 (12.10)
>75
8 (4.80)
7 (6.20)
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ไม่ได้เรี ยน
21 (12.70)
13 (11.50)
0.042
ประถมศึกษา
104 (62.70)
67 (59.30)
มัธยมศึกษา / ปวช
33 (19.90)
18 (15.90)
ปวส / อนุปริ ญญา
6 (3.60)
5 (4.40)
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
2 (1.20)
10 (8.80)
สถานภาพสมรส
โสด
8 (4.80)
11 (9.70)
0.294
คู่ อยูด่ ว้ ยกัน
102 (61.50)
70 (62.00)
คู่ แต่แยกกันอยู่
14 (8.40)
7 (6.20)
หม้าย
33 (19.90)
23 (20.40)
หย่า
9 (5.40)
2 (1.80)

ตารางที* 2
แสดงจํานวน และร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างที( มีค่า HbA1c<7% และ >7% จําแนกตามปั จจัยด้ านบุคคล และ
ความสั มพันธ์ ของปั จจัยด้ านบุคคลกับการควบคุมระดับนํา> ตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที( 2 ของหน่ วย
บริ การปฐมภูมิเครื อข่ ายเมืองย่ า 5 (ต่ อ)

ปัจจัยด้ านบุคคล

ค่ า HbA1c จํานวน (ร้ อยละ)
>7%
<7%
n=166
n=113

อาชี พหลัก
ข้าราชการ
58 (34.9)
ธุ รกิจส่ วนตัว
25 (15.1)
ค้าขาย
17 (10.2)
เกษตรกรรม
50 (30.1)
รับจ้าง/ลูกจ้าง
2 (1.2)
แม่บา้ น/ทํางานบ้าน
3 (1.8)
ไม่ได้ทาํ งาน
3 (1.8)
ข้าราชการบํานาญ
8 (4.8)
รายได้ เฉลีย* ต่ อเดือน
ตํ%ากว่า 5,000 บาท
103 (62.1)
5,001-10,000 บาท
40 (24.1)
10,001-15,000 บาท
14 (8.4)
15,001-20,000 บาท
7 (4.2)
มากกว่า 20,000 บาท
2 (1.2)
ระยะเวลาเจ็บป่ วยด้ วยโรคเบาหวาน
1-5 ปี
64 (38.6)
6-10 ปี
56 (33.7)
11-15 ปี
23 (13.9)
16-20 ปี
11 (6.6)
มากกว่า 20 ปี
12 (7.2)

P -value

29 (25.7)
22 (19.5)
14 (12.4)
25 (22.1)
3 (2.6)
10 (8.8)
2 (1.8)
8 (7.1)

0.061

65 (57.5)
25 (22.1)
9 (8)
7 (6.2)
7 (6.2)

0.194

46 (40.7)
32 (28.3)
21 (18.6)
13 (11.5)
1 (0.9)

0.053

ปั จจัยด้านพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานโดยรวมมี ค่า HbA1C <7 ในด้านการดูแล
สุ ขภาพโดยทัว% ไปมากที%สุด โดยมีค่าคะแนนโดยเฉลี%ยเท่ากับ 3.99 ส่ วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน 0.56 แต่เมื%อพิจารณา

ค่าความสัมพันธ์ พบว่า ในภาพรวมของด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่มีความสัมพันธ์กบั การควบคุ มระดับ
นํ,าตาลในกระแสเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 ของหน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่าย CUP
เมืองย่า 5 (ดังตารางที% 3)
ตารางที* 3
แสดงคะแนนค่ าเฉลี(ยและส่ วนเบี(ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกโดยรวมของ ปั จจัยด้ านพฤติกรรม
การดูแลตนเองที( มีค่า HbA1C <7 และ >7 และความสั มพันธ์ ของปั จจัยด้ านพฤติกรรมการดูแลตนเองกับการ
ควบคุมระดับนํา> ตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิ ดที( 2 ของ หน่ วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ ายเมืองย่ า 5
ปัจจัยพฤติกรรมการดูแล
ค่ า HbA1C
p -value
ตนเอง
>7 (n=166)
<7(n=113)
ด้านการรับประทานอาหาร

2.63+0.61

2.60+0.53

0.665

ด้านการออกกําลังกาย

3.10+1.40

3.30+1.34

0.234

ด้านการรับประทานยา

2.83+0.50

2.73+0.47

0.093

ด้านการดูแลสุ ขภาพทัว% ไป

4.02+0.50

3.99+0.56

0.651

p < 0.05
ปั จจัยด้านการสนับสนุ นของผูป้ ่ วยเบาหวานโดยรวมมีค่า HbA1C <7 ในด้านสัมพันธภาพของทีม
สุ ขภาพมากที%สุด มีค่าคะแนนโดยเฉลี%ยเท่ากับ 4.45 ส่ วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เมื%อพิจารณาค่าความสัมพันธ์
ในภาพรวมด้านการสนับสนุ นทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กบั การควบคุ มระดับนํ,าตาลในกระแสเลื อดของ
ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 ของหน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 ดังตารางที% 4
ตารางที* 4
แสดงคะแนนค่าเฉลี%ยและส่ วนเบี%ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกรายด้านและโดยรวมของ ปั จจัยด้าน
การสนับสนุนที%มีค่า HbA1C<7 และ>7 และความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการสนับสนุนกับการควบคุมระดับ
นํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 ของหน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่าย เมืองย่า 5
ค่ า HbA1C
ปัจจัยการสนับสนุนทางสั งคม
P -value
>7 (n=166)
<7(n=113)
ด้านผูด้ ูแล
3.85+0.91
4.03+0.91
0.107
ด้านสัมพันธภาพของทีมสุ ขภาพ

4.49+0.55

4.45+0.58

0.566

ด้านการเยีย% มบ้าน

3.98+0.82

3.88+1.02

0.358

ด้านการได้รับความรู ้

4.32+0.61

4.28+0.72

0.616

p < 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปั จจัยด้านบุคคล พฤติกรรมการดูแลตนเอง ปั จจัยสนับสนุ น กับการควบคุ มระดับ
นํ,า ตาลในเลื อ ดผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ด ที% 2 หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ เ ครื อ ข่ า ยเมื อ งย่า 5 ผูว้ ิ จยั อภิ ป รายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี,
1. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2 ที%อยูใ่ นเขตพื,นที%รับผิดชอบของหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 อยูใ่ นระดับบางครั,งบางคราว มีค่าเฉลี% ย 3.15 อาจเนื% องจากผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2
เป็ นชุ มชน เขตเมื อง ส่ วนใหญ่ท าํ งานนอกบ้า น มี อาชี พค้าชาย และรั บจ้างทัว% ไป ทําให้มี เวลาในการดู แล
สุ ขภาพตนเองน้อย เพราะส่ วนใหญ่เห็ นความสําคัญของรายได้ มากกว่าการดู แลสุ ขภาพ ซึ% งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ(วสันต์ ลิมปเจต, 2550) ศึกษาเรื% องการประเมินผลการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเบาหวานในศูนย์แพทย์
ชุ มชน เครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา พบว่า พฤติกรรม
ดูแลตนเอง เกี%ยวกับการไม่ได้ควบคุมภาวะโภชนาการ คิดเป็ นร้อยละ 54.8 การขาดการออกกําลังกาย ร้อยละ
58.9 (เทพ หิ มะทองคํา, และคณะ, 2548) กล่าวว่า การรักษาโรคเบาหวานเพื%อให้ระดับนํ,าตาลใกล้เคียงกับคน
ปกติมากที%สุดอาจประกอบด้วยการ ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา หรื อการฉี ดยา รวมไป
ถึงการดูแลสุ ขภาพตนเอง
2. ปั จจัยสนับสนุ นของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2 ที%อยู่ในเขตพื,นที%รับผิดชอบของหน่วยบริ การปฐมภูมิ
เครื อข่ า ย เมื องย่า 5 ได้รับ การสนับ สนุ นมากที% สุ ด มี ค่ า คะแนนเฉลี% ย 4.23 โดยได้รับ การสนับ สนุ นด้า น
สัมพันธภาพของทีมสุ ขภาพ และด้านการได้รับความรู ้ มากที%สุดตามลําดับ ซึ% งเป็ นเพราะว่าหน่ วยบริ การปฐม
ภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 ส่ วนใหญ่มีการแบ่งเขตพื,นที%รับผิดชอบที%ชดั เจน ส่ งผลให้สามารถดูแลประชากรใน
พื,นที%อย่างทัว% ถึ ง และเจ้าหน้าที%ทีมสุ ขภาพได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ และฟื, นฟูความรู ้ในการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยเบาหวานอย่างต่อเนื% อง ประกอบกับเจ้าหน้าที%ในหน่วยบริ การปฐมภูมิ เข้าใจบทบาทหน้าที%และขอบเขต
การปฏิบตั ิงานซึ% งหัวใจสําคัญ ที%เป็ นคุณภาพของหน่ วยบริ การปฐมภูมิ คือ ต้องเป็ นบริ การองค์รวม ต่อเนื% อง
ผสมผสาน และสนับ สนุ น การพึ% ง ตนเองของประชาชนอย่า งสมดุ ล ซึ% งคุ ณ สมบัติ เ หล่ า นี, เป็ นหลัก การที%
ผูใ้ ห้บริ ก ารต้องใช้เป็ นฐานในการดํา เนิ นงานบริ ก ารในทุ ก ด้านของหน่ วยปฐมภู มิ (สํา นัก งานหลัก ประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติ, 2550)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านพฤติ กรรมการดู แลตนเอง และปั จจัย ด้านการ
สนับสนุนกับการควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 หน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่าย
เมืองย่า 5
3.1 จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ด้า นบุ ค คล ได้แก่ ระดับ การศึ กษามี ค วามสั มพันธ์ ก ับ การ
ควบคุ มระดับนํ,าตาลในเลื อดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2 หน่ วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมื องย่า 5 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที%ระดับ .05 ซึ% งผลการวิจยั นี, หมายถึ ง เมื%อผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ด ที% 2 ในหน่ วยบริ การปฐมภูมิ
เครื อข่ายเมื องย่า 5 มี ระดับการศึ กษาชั,นประถมศึ กษาสู งขึ,น จะสามารถควบคุ มระดับนํ,าตาลในเลื อดได้ดี
อาจเนื%องจากผูท้ ี%มีการศึกษาที%สูง ย่อมมีความรู ้ ความเข้าใจในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง

3.2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง ทั,งรายด้านและรายรวม ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
ควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2 ที%อยูใ่ นเขตพื,นที%รับผิดชอบของหน่วยบริ การปฐมภูมิ
เครื อข่ายเมืองย่า 5 ซึ% งผลการวิจยั นี, หมายถึง การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที%ดี ไม่สามารถควบคุมระดับนํ,าตาล
ในเลือดได้ดี ซึ% งไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั (ชูดี ฤทธิ ชู, 2545) ที%พบว่า การออกกําลังกาย การรับประทานยา
การควบคุมอาหาร สุ ขภาพร่ างกาย มีความสัมพันธ์กบั การควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือด และการ ศึกษาปั จจัยที%มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ ระดั บ นํ, าตาลในเลื อ ดของผู ้ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที% 2 ในโรงพยาบาล พนั ส นิ ค ม
(วรัทยา ปิ% นทอง , 2548) พบว่า นิสัยด้านการรับประทานอาหาร การให้ความร่ วมมือน้อยในการรับประทานยา
มีความสัมพันธ์กบั การควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 อาจจะเป็ นเพราะว่า การศึกษา
ครั,งนี,ให้ค่าฮีโมโกลบินเอวันซี เพียงช่วงเดียวเท่านั,น ซึ% งเราสามารถตรวจหาค่า ฮีโมโกลบินเอวันซี ได้ทุก 2-3
เดือน ซึ% งทําให้ไม่มีค่าความสัมพันธ์ หรื ออาจจะเป็ นเพราะว่า ชุ มชนเมืองมีความรู ้ ความเข้าใจ ในพฤติกรรม
การดูแลตนเอง แต่ยงั ไม่ตระหนักในการดูแลสุ ขภาพตนเอง เนื% องจากสังคมเมืองต้องแข่งขันกับเวลาในการทํา
มาหากิน มากกว่าสังคมชนบท
3.3 ปั จจัยด้านการสนับสนุน ได้แก่ ด้านผูด้ ูแล ด้านสัมพันธภาพกับทีมสุ ขภาพ ด้านการเยี%ยม
บ้านและด้านการให้ความรู ้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2
ที%อยู่ในเขตพื,นที%รับผิดชอบของหน่วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 รายงานการวิจยั การมีปัจจัยด้านการ
สนับสนุนที%ดี ไม่สามารถทําให้ผปู ้ ่ วยเบาหวานชนิดที% 2 ลดระดับนํ,าตาลในเลือดได้ อาจจะเนื% องจากในช่วงการ
ลดระดับนํ,าตาลในเลือด มีปัจจัยหลายอย่างที%เกี%ยวข้องในการควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือด และในการศึกษาวิจยั
ครั,งนี, เป็ นการศึกษาระยะเวลาที%ส, นั และใช้ค่าฮีโมโกลบินเอวันซี เพียงครั,งเดียวเท่านั,น

ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึ กษาพบว่า ระดับพฤติ กรรมการดู แลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2 หน่ วยบริ การ
ปฐมภูมิเครื อข่ายเมืองย่า 5 อยู่ในระดับปานกลาง ผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานในหน่ วยบริ การปฐมภูมิเครื อข่าย
เมืองย่า 5 ควรจะดําเนิ นการปรับปรุ งวิธีการ เนื,อหาวิชาการและเทคนิ คการให้ความรู ้ ความเข้าใจ ผสมผสานให้
ปฏิบตั ิได้จริ ง และเหมาะสมกับการดําเนินชีวติ ประจําวัน เพื%อสร้างความตระหนักในการดูแลตนเอง ให้มากขึ,น
2. จากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านการสนับสนุ นของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที% 2 หน่ วยบริ การปฐมภูมิ
เครื อข่ายเมืองย่า 5 อยู่ในระดับมากที%สุด ดังนั,นเพื%อเพิ%มศักยภาพ ควรวางแผนประชุ มทีมสุ ขภาพหรื อกําหนด
วันเวลา วัตถุประสงค์ ในการเยีย% มบ้านที%ชดั เจน และสามารถพัฒนาบทบาทจิตอาสา อสม. โดยเน้นบทบาทการ
ให้ความรู ้ การช่วยเตือนให้มาพบแพทย์ รวมไปถึงการที%สามารถดูแลในช่ วงที%บุคคลในครอบครัวไม่สามารถ
ดูแลได้
3. ควรมีการศึกษาวิจยั ในหัวข้อ หรื อประเด็นอันที%เกี%ยวข้องในการควบคุมระดับนํ,าตาลในเลือด หรื อทํา
การวิจยั ในเชิ งคุ ณภาพ หรื อเชิ งทดลอง มีการทํา Focus group เพื%อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กและให้เกิดองค์ความรู ้ ที%
เพิ%มขึ,น
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